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TÝŽDEŇ v skratke  17. – 23. máj 2021 

 
Stalo sa 

V prvej polovici týždňa trh ovládol pesimizmus, potom sa ale 
situácia zlepšila a akcie zamierili hore. Z pohľadu celého 
týždňa boli vo vyspelých krajinách bez výraznej zmeny, 
v rozvojových a rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách si polepšili. 
 
Na trhu nebolo veľa udalostí, hlavnou bol kolaps trhu 
kryptomien. 
 
Za ich pádom stáli dva hlavné faktory. Jedným z nich bol 
tweet Elona Muska, podľa ktorého je ťažba bitcoinu 
neekologická a Tesla preto nebude prijímať platby za 
predané automobily v bitcoinoch. Zároveň však Musk 
povedal, že už držané bitcoiny nebude predávať. „Zlé 
jazyky“ hovoria, že je to preto, lebo Musk hrá o ekologické 
dotácie federálnej vlády. 
 
Druhým faktorom bola Čína, ktorá zakázala finančným 
inštitúciám poskytovať akékoľvek služby súvisiace 
s kryptomenami. Ľudová banka Číny (centrálna banka) 
varovala aj obyvateľstvo, že v prípade kryptomien ide 
o špekulatívne operácie. V krajine sa začala postupne 
utlmovať aj ťažba, podľa odhadov sa v Číne vyťaží až 70% 
svetového objemu kryptomien.  
 
Bitcoin sa od piatku do piatku prepadol zo 44 099 USD na 
33 701 USD, o 24%, za dva týždne klesol o 42%. Druhá 
najväčšia kryptomena, ethereum, za týždeň stratila 38% 
a za dva týždne 47%.  
 
Trh „trochu“ znepokojila aj zápisnica FEDu z ešte aprílového 
rokovania, podľa ktorej dobrý vývoj ekonomiky umožní 
postupné ukončenie kvantitatívneho uvoľnenia (žiaľ, trh 
neoceňuje dobrý vývoj ekonomiky, ale sa bojí straty 
podpory).  
 
Trh ale stabilizovali niektoré dobré makročísla. Napríklad, 
v USA sa zotavuje trh práce, klesá počet nových 
nezamestnaných. V Európe a aj v USA boli priaznivé 
hodnoty indikátorov dôvery v priemysle a v službách.  
 
HDP eurozóny kleslo v 1Q 2021 medziročne o 1.8% 
a medzikvartálne o 0.6%. Európska a aj japonská 
ekonomika boli v 1Q 2021 stále v recesii, na rozdiel od 
americkej a čínskej ekonomiky.    
 
Stane sa 

V utorok bude zverejnený nemecký indikátor dôvery IFO. 
 

   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 1.62 -0.01 0.22 0.96 

Nemecko 10Y dlhopis -0.13 0.00 0.13 0.36 

Taliansko 10Y dlhopis 1.03 -0.04 0.27 -0.57 

Slovensko 10Y dlhopis 0.23 0.23 0.31 -0.27 

USA IG 5Y prirážka 52 2 -3 -35 

USA HY 5Y prirážka 294 6 -16 -330 

EUR IG 5Y prirážka 52 1 1 -28 

EUR HY 5Y prirážka 258 2 -6 -221 

Akcie - národné indexy   % % % 

USA (S&P 500) 4 156 -0.43 9.04 40.62 

Európa (Stoxx 600) 444 0.43 9.74 30.65 

Nemecko (DAX) 15 438 0.14 11.98 39.40 

Francúzsko (CAC 40) 6 386 0.02 11.98 43.69 

Taliansko (FTSE MIB) 24 975 0.84 9.31 44.23 

UK (FTSE 100) 7 018 -0.36 8.25 17.10 

Japonsko (Nikkei 225) 28 318 0.83 -2.24 38.89 

Čína (Shanghai) 3 487 -0.11 -0.64 23.91 

Rozvojové krajiny (MSCI) 1 330 1.72 -0.69 46.93 

Česko (PX) 1 159 3.31 9.58 32.15 

Maďarsko (BUX) 46 397 2.13 5.95 32.37 

Poľsko (WIG 20)  2 139 2.21 12.15 31.20 

Akcie – sektory (MSCI)   % % % 

Energie 162 -2.13 6.48 24.44 

Materiál 333 -1.37 10.89 46.52 

Priemysel 327 -0.92 9.70 48.61 

Bežná spotreba 376 -0.20 4.97 49.46 

Základná spotreba 270 0.51 12.37 17.94 

Zdravotníctvo 322 1.13 8.33 17.15 

Finančníctvo 142 -0.27 12.77 59.82 

Informačné technológie 442 0.60 3.14 40.93 

Telekomunikácie 108 -0.17 6.10 39.22 

Utility 158 0.38 10.82 16.47 

Komodity   % % % 

Ropa Brent 66.4 -3.30 0.47 89.13 

Zlato 1 881 2.05 8.49 8.45 

Všetky komodity (index) 2 748 -1.53 6.56 60.49 

Energie (index) 273 -2.54 4.58 68.57 

Drahé kovy (index) 2 521 0.32 5.53 27.09 

Priemyselné kovy (index) 1 592 -1.77 7.91 60.17 

Pôdohospodárstvo (index) 1 053 -0.86 8.45 59.21 

Meny - euro    % % % 

Americký dolár (USD) 1.218 0.34 0.89 11.75 

Britská libra (GBP)  0.861 -0.07 -0.75 -3.94 

Švajčiarsky frank (CHF) 1.094 -0.09 -0.31 3.26 

Japonský jen (JPN) 132.7 -0.05 3.15 13.13 

Čínsky juan (CNY) 7.840 0.36 -0.09 0.92 

Česká koruna (CZK) 25.47 0.07 -2.72 -6.64 

Maďarský forint (HUF) 348.5 -1.86 -3.79 -0.43 

Poľský zlotý (PLN) 4.496 -0.79 -0.56 -0.38 
 

 
Všimli sme si 

V roku 2020 bolo v EÚ vo vekovej kategórii 20 – 64 
rokov zamestnaných 73.5% ľudí narodených 
v domovskom štáte alebo v inom štáte EÚ. Ale len 
61.9% ľudí narodených mimo EÚ. 
 
Absolútne najmenší rozdiel medzi týmito skupinami 
bol na Slovensku a v Česku, najväčší vo Švédsku 
a v Belgicku.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Zdroj: Eurostat 
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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. 

 

 


