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TÝŽDEŇ v skratke  22. – 28. nov. 2021 

 
Stalo sa  

Týždeň sa niesol v pokojnom duchu, až do štvrtku americké 
akcie mierne rástli a európske mierne klesali, ale potom trh 
zasiahla zlá správa o novom variante koronavírusu. 
 
Volá sa Omikron podľa 15. písmena gréckej abecedy a je 
teda 15. mutáciou pôvodnej verzie vírusu (aktuálna Delta je 
4. mutáciou a 24. omega by mala byť poslednou (...). 
Omikron bol prvýkrát detekovaný vo vzorke zobranej 
v Jonannesburgu v Južnej Afrike dňa 9. novembra 2021. 
Vyvinul sa pravdepodobne u človeka s HIV, ktorého slabý 
imunitný systém umožnil veľké množstvo replikácií vírusu. 
 
Klasická vektorová vakcína (AstraZeneca, Janssen) 
používa ako nosič informácie pre človeka vírus oslabený 
tak, že sa nevie ďalej množiť, ale stačí ako informácia pre 
hostiteľa, aby si začal vytvárať tzv. spike proteín. Tento 
proteín je absolútne neškodný, ide o výbežok vírusovej 
častice (spike = bodák, hrot, osteň), pomocou ktorého sa 
vírus zachytáva o bunku. Telo teda vytvára spike proteín, 
ale zároveň ho rozpozná ako cudzí predmet a dáva pokyn 
svojmu imunitnému systému, aby začalo vytvárať protilátky. 
Potom, keď sa človek stretne so skutočným vírusom, telo už 
má protilátky a hneď začne s vírusom bojovať. Vakcíny 
mRNA (Pfizer / BioNTech, Moderna) majú rovnaký dôsledok 
na odozvu imunitného systému, akurát že ako nosič prvotnej 
informácie pre tvorbu spike proteínu nepoužívajú oslabený 
vírus, ale len informáciu (mRNA), v podstate návod, ako si 
spike proteín vyrobiť a telo si ho potom podľa návodu 
vyrába.  
 
Nebezpečnosť omikronu spočíva v tom, že obsahuje veľký 
počet variantov spike proteínu (zjednodušene rôzne tvary 
spike proteínu), ktoré telo nemusí rozpoznať ako tie, na 
ktoré už má protilátky. Preto keď môžu byť súčasné vakcíny 
neúčinné. Navyše, omikron je podľa predbežných zistení asi 
5 krát infekčnejší ako delta, ktorá bola len 1.7 krát 
infekčnejšia ako pôvodný variant a napokon sa aj tak 
presadila po celom svete. Ak sa to potvrdí, omikronu sa 
v podstate nikto nevyhne.  
 
 
Americký prezident Joe Biden navrhuje, aby súčasný 
guvernér centrálnej banky Jerome Powell pokračoval vo 
funkcii, ktorá mu má skončiť vo februári 2022.  
 
 
Stane sa 

V tomto týždni bude zverejnené množstvo makroúdajov, 
z najdôležitejších vyberáme: v utorok odhad spotrebiteľskej 
inflácie v eurozóne za november a v piatok trh práce v USA. 

      
  Aktuál W/W Q/Q Y/Y 

Fixed income %/bps pp/bps pp/bps pp/bps 

Hlavná sadzba FED 0.25 0.00 0.00 0.00 

Hlavná sadzba ECB 0.00 0.00 0.00 0.00 

USA 10Y dlhopis 1.47 -0.07 0.15 0.64 

Nemecko 10Y dlhopis -0.34 0.01 0.03 0.25 

Taliansko 10Y dlhopis 0.97 0.11 0.27 0.38 

Slovensko 10Y dlhopis -0.03 0.01 0.01 0.48 

USA IG 5Y prirážka 57 6 11 6 

USA HY 5Y prirážka 325 25 51 19 

EUR IG 5Y prirážka 57 7 12 8 

EUR HY 5Y prirážka 283 33 56 17 

Akcie - národné indexy   % % % 

USA (S&P 500) 4 595 -2.20 1.31 26.28 

Európa (Stoxx 600) 464 -4.53 -1.67 18.01 

Nemecko (DAX) 15 257 -5.59 -3.32 14.41 

Francúzsko (CAC 40) 6 740 -5.24 0.74 20.39 

Taliansko (FTSE MIB) 25 853 -5.43 -0.81 15.66 

UK (FTSE 100) 7 044 -2.49 -1.32 10.62 

Japonsko (Nikkei 225) 28 752 -3.34 -1.29 7.91 

Čína (Shanghai) 3 564 0.10 -0.49 4.57 

Rozvojové krajiny (MSCI) 1 223 -3.63 -7.05 -0.62 

Česko (PX) 1 352 -0.80 4.50 39.61 

Maďarsko (BUX) 50 961 -0.99 -2.48 29.64 

Poľsko (WIG 20)  2 143 -4.67 -9.98 15.68 

Akcie – sektory (MSCI)   % % % 

Energie 174 -0.11 11.17 31.18 

Materiál 324 -2.29 -2.73 14.22 

Priemysel 336 -3.22 -1.79 15.72 

Bežná spotreba 428 -4.12 6.47 24.53 

Základná spotreba 276 -0.97 -0.34 8.30 

Zdravotníctvo 345 -1.47 -3.66 17.17 

Finančníctvo 146 -1.77 0.88 27.82 

Informačné technológie 535 -3.78 2.47 33.33 

Telekomunikácie 112 -3.09 -7.15 17.99 

Utility 157 -0.61 -3.30 2.25 

Komodity   % % % 

Ropa Brent 72.7 -7.82 0.15 50.93 

Zlato 1 803 -2.34 -1.38 0.83 

Všetky komodity (index) 3 100 -3.48 4.41 43.68 

Energie (index) 331 -7.08 2.59 63.44 

Drahé kovy (index) 2 209 -5.75 -5.47 -0.40 

Priemyselné kovy (index) 1 724 -1.19 2.12 29.67 

Pôdohospodárstvo (index) 1 178 0.00 9.16 40.95 

Meny - euro    % % % 

Americký dolár (USD) 1.132 0.24 -4.74 -5.40 

Britská libra (GBP)  0.849 1.15 -0.99 -5.52 

Švajčiarsky frank (CHF) 1.044 -0.37 -3.84 -3.52 

Japonský jen (JPN) 128.4 -0.28 -1.50 3.11 

Čínsky juan (CNY) 7.226 0.06 -5.79 -8.02 

Česká koruna (CZK) 25.71 1.10 1.33 -1.83 

Maďarský forint (HUF) 369.1 0.49 6.19 2.14 
 

 
Všimli sme si 

Európska komisia navrhla, aby sa na nabíjanie mobilov a tabletov 
v Únii používal len konektor typu USB-C.  Zároveň sa už nemá 
nabíjačka pribaľovať k prístrojom.  
 
Proti je firma Apple, ktorá má vlastný konektor. Apple kritizuje EK ako 
brzdu pokroku a plánuje vlastný systém bezdrôtového nabíjania.  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
Zdroj: idnes.cz 
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Poznámky: Aktuál = koniec aktuálneho pracovného týždňa (piatok). W/W = zmena za 1 týždeň. Q/Q = zmena za 1 štvrťrok (12 týždňov). Y/Y = zmena za 1 rok 

(52 týždňov). Sadzby americkej centrálnej banky (FED), Európskej centrálnej banky (ECB) a výnosy štátnych dlhopisov sú v percentách, ich zmeny 
v percentuálnych bodoch (pp). Prirážky korporátnych dlhopisov a ich zmeny sú v bps – bázických bodoch (stotinách percentuálneho bodu).  IG (investment grade)  
= korporáty s kompozitným (priemerným) ratingom na investičnom stupni. HY (high yield) = korporáty s kompozitným ratingom na špekulatívnom stupni. Pri 
akciách, komoditách a EUR je zmena v percentách.  MSCI Emerging Markets je v USD. Cenou ropy je okamžitá (spotová) cena Brent v USD za barel. Cena zlata 
je spotová, v USD za trójsku uncu. Komoditné indexy = RICI All Commodities, RICI Energy, RICI Precious metals, RICI Industrial metals, RICI Agriculture. Pri 
fixed income je zelenou farbou písma vyznačený pokles hodnôt (pokles výnosov a prirážok = rast ceny dlhopisov), pri akciách a komoditách je takto označený 
rast hodnôt. Pri EUR je zelenou farbou vyznačené posilnenie EUR voči mene. 
 
Kontakt: Richard Tóth, Hlavný ekonóm. Tel.: +421 2 3226 6531. Fax: * 6910. E-mail: research@privatbanka, toth@privatbanka.sk. Web: www.privatbanka.sk.  
 
Upozornenie: Vyjadrené názory a pohľady sú stanoviskom autora v čase písania správy. Táto správa vyjadruje len všeobecné stanovisko. Žiadna informácia 
alebo názor nepredstavuje ponuku na nákup alebo predaj cenného papiera alebo iného finančného nástroja. Správa nie je určená na poskytovanie osobného 
investičného poradenstva a neberie do úvahy špecifické investičné ciele, finančnú situáciu a osobné záujmy kohokoľvek, kto by mohol túto správu prijať. Hoci sú 
informácie v správe považované za spoľahlivé, nie je možné zaručiť ich správnosť. Právo meniť akúkoľvek formuláciu kedykoľvek  a bez upozornenia vopred je 
vyhradené. Hodnota cenného papiera alebo iného finančného aktíva a príslušného výnosu môže stúpať alebo klesať a návratnosť investície nie je zaručená. 
Výkonnosť cenného papiera alebo iného finančného nástroja v minulosti nie je zárukou alebo indikátorom výkonnosti v budúcnosti. Investície na trhoch rýchlo sa 
rozvíjajúcich krajín sú spravidla kvôli vyššej politickej a ekonomickej nestabilite a nerozvinutému trhu a systému rizikovejšie. Zmeny výmenných kurzov a daňový 
režim vplývajú na hodnotu, cenu alebo výnos cenného papiera alebo iného finančného nástroja. 

 

 


