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TÝŽDEŇ v skratke  21. – 27. nov. 2022 

 
Stalo sa  

 
Minulý týždeň sa niesol v pozitívnej nálade, ktorej 

napomohla správa, že predstavitelia  Fedu  budú pokračovať 

vo zvyšovaní sadzieb, ale sú otvorení spomaleniu ich 

tempa.  

 

Akcie v Európe zaznamenali 8. týždeň rastu v rade, za 

takýmto výrazným rastom stojí zatiaľ mierna zima, ktorá 

šetrí zásobníky plynu a tým aj peňaženky občanov.  

 

Euro vzrástlo  na 1.0447 USD, čím sa priblížilo k svojmu 

nedávnemu štvormesačnému maximu na úrovni 1.0481 

USD.  

 

Trh práce v USA mierne oslabil, keďže žiadosti o podporu 

v nezamestnanosti vzrástli z 223 tisíc na 240 tisíc.  

 

Nemecká ekonomika vďaka vyšším výdavkom domácností 

vzrástla v 3Q 2022 medzikvartálne o 0.4 % a medziročne 

o 1.3 %, čo je mierne nad očakávaniami. 

 

Dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba z Ukrajiny na 

Slovensko boli prerušené z dôvodu výpadku elektrickej 

energie.  

 

Protesty pracovníkov spoločnosti Foxconn, najväčšieho 

dodávateľa IPhonov  sa v stredu v Číne výrazne zvrhli. 

Protesty vznikli v spojitosti s ďalšími opatreniami, ktoré by 

mali zabrániť šíreniu nákazy Covid -19.  

 

Tisíce zamestnancov z Amazonu v 40 krajinách štrajkovali 

za lepšie mzdy.  

 

Japonská finančná skupina Nomura uviedla, že Česká 

republika čelí riziku menovej krízy. Hlavnými problémami 

má byť zmenšný úrokový diferenciál medzi CZK a USD, 

horšia externá platobná bilancia a fiškálna situácia štátu.  

 

 

 

Stane sa 

 

Investorov bude zaujímať, ako dopadne inflácia v eurozóne, 

ktorá bude vyhlásená v stredu.   

 

Dôležitým budú taktiež následné príhovory líderky ECB 

Christine Lagardovej, ktoré prebehnú vo štvrtok a piatok.   

 

      
  Aktuál W/W Q/Q Y/Y 
Fixed income %/bps pp/bps pp/bps pp/bps 
Hlavná sadzba FED 4.00 0.00 1.50 3.75 
Hlavná sadzba ECB 2.00 0.00 1.50 2.00 
USA 10Y dlhopis 3.68 -0.15 0.49 2.20 
Nemecko 10Y dlhopis 1.97 -0.04 0.45 2.31 
Taliansko 10Y dlhopis 3.85 -0.04 0.01 2.88 
Slovensko 10Y dlhopis 3.24 -0.10 0.68 3.27 
USA IG 5Y prirážka 78 -4 -14 21 
USA HY 5Y prirážka 460 -20 -68 135 
EUR IG 5Y prirážka 88 -8 -31 31 
EUR HY 5Y prirážka 446 -30 -134 162 
Akcie - národné indexy   % % % 
USA (S&P 500) 4 026 1.53 2.60 -12.37 
Európa (Stoxx 600) 441 1.71 5.95 -5.03 
Nemecko (DAX) 14 541 0.76 11.43 -4.69 
Francúzsko (CAC 40) 6 712 1.02 8.84 -0.40 
Taliansko (FTSE MIB) 24 719 0.18 12.76 -4.39 
UK (FTSE 100) 7 487 1.37 2.82 6.28 
Japonsko (Nikkei 225) 28 283 1.37 2.29 -1.63 
Čína (Shanghai) 3 102 0.14 -2.66 -12.97 
Rozvojové krajiny 

(MSCI) 

941 -0.21 -3.19 -23.07 
Česko (PX) 1 243 -0.04 8.10 -8.03 
Maďarsko (BUX) 45 715 2.74 9.00 -10.29 
Poľsko (WIG 20)  1 756 2.84 16.60 -18.08 
Akcie – sektory (MSCI)   % % % 
Energie 271 0.83 11.72 55.77 
Materiál 320 2.32 10.59 -1.45 
Priemysel 321 1.87 8.24 -4.45 
Bežná spotreba 313 0.98 -5.19 -26.73 
Základná spotreba 283 1.90 3.65 2.57 
Zdravotníctvo 349 1.86 7.97 1.27 
Finančníctvo 139 1.85 8.40 -4.66 
Informačné technológie 415 0.91 0.87 -22.45 
Telekomunikácie 75 1.01 -7.00 -33.17 
Utility 161 2.55 -3.33 2.38 
Komodity   % % % 
Ropa Brent 83.6 -4.55 -10.09 15.00 
Zlato 1 755 0.24 2.50 -2.64 
Všetky komodity (index) 3 778 -1.22 -0.91 21.88 
Energie (index) 507 -1.94 -7.49 53.22 
Drahé kovy (index) 2 153 0.68 11.58 -2.52 
Priemyselné kovy (index) 1 589 -1.96 6.13 -7.85 
Pôdohospodárstvo (index) 1 275 -0.75 -0.54 8.19 
Meny - euro    % % % 
Americký dolár (USD) 1.040 0.68 4.43 -8.15 
Britská libra (GBP)  0.860 -0.98 -0.58 1.32 
Švajčiarsky frank (CHF) 0.983 -0.26 0.67 -5.82 
Japonský jen (JPN) 144.6 -0.23 3.59 12.65 
Čínsky juan (CNY) 7.444 1.01 7.58 3.01 
Česká koruna (CZK) 24.35 -0.03 -0.72 -5.30 
Maďarský forint (HUF) 408.4 0.42 1.59 10.65 
Poľský zlotý (PLN) 4.693 -0.14 -0.56 -0.38 

 

 
Všimli sme si 

  

Čína zaznamenala doposiaľ vôbec najvyšší denný prírastok počtu 

nakazených na koronavírus od vypuknutia pandémie.  

 

Včera bolo zaznamenaných 38 808 nových nakazených, veľkú 

zásluhu na tomto čísle májú protesty proti aktuálnemu režimu 

v krajine.  

 

 
Zdroj:Bloomberg 
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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: Tibor Fehér, Portfólio Manažér. Tel.: +421 2 3226 6533. Fax: * 6910. E-mail: research@privatbanka, feher@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. 

 

 


