
Bratislava – Zmrazené ceny elek-
triny či výhodné zmluvy na plyn. 
Ale aj súhlas s odklepnutím 250 
miliónov na príspevok pre do-
mácnosti a ďalších 150 miliónov 
pre dôchodcov. Týmto po novom 
podmieňuje minister financií Igor 
Matovič odchod zo svojho kres-

la – po ktorom volá Sulíkova SaS. 
„Na prvý pohľad to vyzerá tak, 
že sa chcú dohodnúť, ale sú to 
podmienky, ktorými SaS poprie 
samu seba,“ reagoval politológ 
Tomáš Koziak. „Sú to opatrenia, 
ktoré liberálna strana tohto typu 
nemôže akceptovať, pretože ich 
kritizovali už predtým,“ doplnil 
odborník pre HN.

SaS na podmienky Obyčajných, 
ktoré nečakane vytiahli doslova 

päť minút pred dvanástou, rea-
guje ďalším ultimátom pre Mato-
viča. Spočíva v tom, že liberálni 
ministri počkajú s demisiami do 
pondelka. Ostanú, ak odíde Ma-
tovič. Sulík teda, hoci sám odmie-
ta „ďalšie naťahovanie“, dal Ma-
tovičovi dodatočné dni na to, aby 
odstúpil.

Politológ Koziak tvrdí, že prob-
lém je práve časová tieseň, v kto-
rej sa koalícia vlastnou vinou 

ocitla. Vysvetľuje to ako ďalší zo 
znakov, že dohodu v skutočnosti 
nechcú. To, že takéto požiadav-
ky prišli v deň, keď vypršalo ulti-
mátum SaS, je podľa neho účelné. 
„Vyzerá to tak, že Matovič sa chce 
ukázať v lepšom svetle a chce 
ukázať, že SaS je zodpovedná za 
krízu,“ vysvetlil. „Nevyzerá to 
na seriózny pokus o zmierenie,“ 
skonštatoval Koziak s tým, že ani 
požiadavka SaS na Matovičov od-

chod neponúkla priestor na dis-
kusiu. Minister financií je aktuál-
ne ešte stále na dovolenke v za-
hraničí.

Ostrá kritika smerom k vlád-
nym politikom zaznela z úst pre-
zidentky Zuzany Čaputovej, kto-
rá situáciu označila za predlžova-
nie seriálu, ktorý už viac nikoho 
nezaujíma.

Viac na strane 3, Rokovania...
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Bratislava – V marci 1985 zvolili 
54-ročného Michaila Gorbačova za 
šéfa Ústredného výboru Komunistic-
kej strany Sovietskeho zväzu. Krátko 
po jeho nástupe do funkcie sa začali 
z Moskvy ozývať dva dovtedy nezná-
me pojmy – perestrojka a glasnosť. 
O dva a pol roka neskôr, v decembri 
1987, sa Gorbačov vo Washingtone 
stretáva s Ronaldom Reaganom 
a podpisujú prelomovú dohodu o lik-
vidácii rakiet stredného a krátkeho 
doletu. Správa o smrti Gorbačova vo 
veku 91 rokov po ťažkej chorobe ob-
letela svet tento týždeň v utorok, jeho 
pohreb bude zajtra v Moskve.  (NP)

Viac na strane 5, Muž...  

Zomrel muž, 
ktorý zmenil 
svet

Matovičovo desatoro vs. 
SaS. Ostáva ešte 72 hodín
VLÁDNA KRÍZA
Ak Sulíkova strana 

prijme nové 

podmienky, poprie 

samu seba. To o vývoji 

v Hegerovom kabinete 

tvrdí politológ Tomá� 

Koziak.
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TV program

Bratislava – Politické rozhodnutie 
o delení federácie bolo na stole, 
vláda zasadala takmer nepretr-
žite, aj mimo svojich oficiálnych 
rokovaní, nezriedka i v noci. Tak 
vyzerali posledné mesiace roku 
1992, ktoré predchádzali rozdele-
niu Československa a – o niekoľ-
ko mesiacov skôr – vzniku Ústa-
vy Slovenskej republiky. Presne 
včera uplynulo 30 rokov od jej 
vzniku.

„Bolo to hektické obdobie,“ 
spomína si v rozhovore pre HN 
Sergej Kozlík, bývalý politik, kto-
rý v čase tvorby Ústavy Sloven-
skej republiky pôsobil ako riadi-
teľ odboru hospodárskej politiky 
Úradu vlády. Pripomína, že v tom 
čase nešlo len o prevzatie plného 
výkonu vládnej exekutívy, ale bo-
lo treba urýchlene pracovať a pri-
pravovať kroky smerujúce k bez-
problémovému rozdeleniu fede-

rácie. A následnému fungovaniu 
nástupníckych štátov. „Bola po-
trebná hĺbková inventarizácia 
všetkých rezortov, platných slo-
venských aj federálnych záko-
nov, medzinárodných zmlúv. Vlá-
da sa, samozrejme, podrobne zao-
berala aj jednotlivými kapitolami 
pripravovanej Ústavy,“ hovorí ex-
politik za HZDS.

Prijať Ústavu bolo podľa neho 
dôležité čím skôr. Kozlík to vy-

svetľuje takto: „Text prijatej Ústa-
vy už dával svetu na známosť, že 
neodvolateľne vzniká nový štát, 
prísne založený na demokratic-
kých princípoch. Bolo to dôleži-
té najmä z medzinárodnopoli-
tického hľadiska, pretože vznik 
novej slovenskej štátnosti sa stre-
tával so značnou nedôverou.“ Na 
druhej strane, bývalý šéf rezortu 
financií v Mečiarovej vláde pri-
znáva to, čo našej Ústave viacerí 

vyčítajú. Že sa, takpovediac, ro-
dila narýchlo. „Všetko v druhom 
polroku roka 1992 sa šilo horúcou 
ihlou. Delenie majetku federácie, 
vytváranie nových úradov, zahra-
ničné zastupiteľstvá, organizácia 
armády, polície, daňovej a colnej 
správy, medzinárodný platob-
ný styk, prechod na systém dane 
z pridanej hodnoty, odpojenie So-
ciálnej poisťovne od štátneho roz-
počtu, prehradenie toku Dunaja 

v Gabčíkove, riešenie dôsledkov 
12-percentnej nezamestnanosti či 
inflačnej vlny po radikálnej Klau-
sovej reforme. Do toho spadali aj 
práce na Ústave,“ vymenúva Koz-
lík. A zároveň pripúšťa, že v sa-
motnom HZDS boli na jednotlivé 
časti textu Ústavy rôzne názory. 
„Ale rozhodujúcim kritériom bol 
čas.“  (ŠEL)

Viac na strane 4, Aj prijatie...
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Kozlík pre HN: Horúcou ihlou sa muselo šiť všetko, aj Ústava
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Ľudia by chceli školy, 
dostanú však obchody

Bratislava – Traduje sa to medzi 
ľuďmi a je to pravda: Bratislava 
má veľa nákupných centier. Po-
tvrdzujú to štatistiky investič-
nej spoločnosti Colliers, podľa 
ktorých naša metropola má 822 
štvorcových metrov obchodných 
stredísk na tisíc obyvateľov. 
Umiestňuje ju to na prvej prieč-
ke v Európe spolu s estónskym 
hlavným mestom Tallinn.

Nezaostávajú ani satelity
Dôkazom tohto trendu aj v okolí 
hlavného mesta je projekt, ktorý 
developer ARDIS ZH práve pred-
ložil na posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie. Centrum 
má vyrásť na severe obce Berno-
lákovo – približne 20 kilometrov 
severovýchodne od Bratislavy 
– a bude mať rozlohu 19,5 tisíca 
štvorcových metrov. Na ilustrá-
ciu, najväčšie nákupné centrum 
na Slovensku, Avion Shopping 
Park, ich má 103-tisíc. V súvislos-
ti s blízkosťou metropoly sa však 
vynára aj otázka obchodného 
zmyslu zámeru a konkurencie 
neďalekých nákupných centier.

Chcú aj školy
Na tento problém sa podľa An-
dreja Žideka z portálu Najlepší-
Makléri.sk treba pozrieť z dvoch 
uhlov. „V Bernolákove nebude 
čeliť konkurencii, no v Brati-
slave áno. Ľudia, ktorí si kúpili 
domy v satelitoch, vracajúci sa 
z práce, nakúpia v Bratislave,“ 
hovorí maklér. Ako však pokra-
čuje, musia to mať po ceste – do 
hlavného mesta nepôjdu čisto 
z tohto dôhodu.

A vidí aj iný plus v projekte de-
velopera. „Môžu tam chodiť aj ľu-
dia z okolitých obcí. Do šiestich 
mesiacov od otvorenia to už bu-
de ich súčasťou,“ dodáva maklér. 
Na názor sa HN spýtali aj samot-
ných Bernolákovčanov. Tí síce so 

samotnou výstavbou problém ne-
majú, no vedeli by si predstaviť 
využiť priestory na iné aktivity.

Jednou z nich je aj Jana 
Horváthová, ktorá síce uznáva, 
že v obci sa nenachádza žiadne 
väčšie nákupné centrum, ale skôr 
by uprednostnila občiansku vy-
bavenosť vrátane vzdelávacích 
inštitúcií. „Potravín je tu dosť 
a za nákupnými centrami nemá-
me ďaleko do Bratislavy, ale tu 
chýbajú školy, škôlky a športo-
viská či iné budovy na voľnoča-
sové aktivity. Máme tu Billu, Lidl 
či Jednotu, čiže si nemyslím, že 
by sme potrebovali veľké nákup-
né strediská,“ hovorí Jana.

S myšlienkou sa stotožňuje 
aj Patrik Hlavanda, podľa kto-
rého je okolie Bernolákova vrá-
tane Bratislavy či blízkeho Sen-
ca dostatočne vybavené predaj-
ňami. „Dedina skôr potrebuje 
občiansku vybavenosť, ale veľ-
mi záleží aj na tom, ako sa budú 
priestory využívať. Ak tam budú 
služby ako kaderníctvo či kavia-
reň, tie by som zrejme využíval,“ 
tvrdí Patrik. V prípade obchodov 
s oblečením tak pravdepodob-
ne neprestane navštevovať práve 
centrá hlavného mesta, kde je vý-
ber široký.

Štyri budovy
Kedy bude komplex stáť a kto 
budú nájomcovia nového stredis-

ka, zatiaľ nevedno. Developer na 
otázky HN do uzávierky neod-
povedal, no podľa Andreja Žide-
ka z portálu NajlepšíMakléri.sk 
o záujemcov nebude núdza. „Zá-
leží na tom, za akú cenu nájmu 
a kto bude nájom zabezpečovať. 
Náklady sa budú odvíjať od cien 
energií, ktoré zatiaľ nikto rele-
vantne nepozná,“ dopĺňa.

Zo spomínaného zámeru mož-
no však vyčítať, ako bude kom-
plex vyzerať. Mal by pozostá-
vať zo štyroch objektov, z toho 
dva budú hlavné – dvojpodlažné 
– a dva pridružené – jednopod-
lažné.

Samozrejme, spoločnosť ráta aj 
s vybudovaním parkoviska, kto-
ré by malo obsahovať 381 miest. 
Investor v dokumentoch takisto 
nešpecifikuje očakávané nákla-
dy. „Naceniť takýto projekt vyža-
duje veľa času, no odhad od bo-
ku je okolo 20 miliónov eur,“ tvr-
dí maklér.

Sebestačnosť Slovenska
Pri listovaní žiadosti o posudzo-
vanie vplyvov na životné prostre-
die pritiahne pozornosť aj druh 
pozemkov, na ktorých má stre-
disko vyrásť.

Centrum totiž ukrojí z parciel, 
ktoré sú v súčasnosti vedené ako 
orná pôda a sú poľnohospodár-
sky využívané. HN sa preto obrá-
tili na Slovenskú poľnohospodár-

sku a potravinársku komoru, aby 
zistili, či sú také zmeny v užíva-
ní parciel problematické v celo-
národnom meradle.

„Za východnými hranicami 
máme vojnu, a preto si myslím, 
že práve dnes je dôležité hovo-
riť o tom, ako by Slovensko ma-
lo byť viac potravinovo sebestač-
nou krajinou, keďže ňou aktuál-
ne vôbec nie sme. Keď budeme 
mať menej poľnohospodárskej 
pôdy, ktorú budú môcť reál-
ne poľnohospodári využívať na 
produkciu potravín, tak bude-
me mať viac dovážaných potra-
vín, čo je v čase, keď je v sused-
nom štáte vojna, dosť rizikové,“ 
povedala Jana Holéciová, hovor-
kyňa komory.

Podľa nej však nejde o prvý 
prípad, keď bola úrodná pôda 
obetovaná priemyslu. Podobne 
to bolo aj v prípade automobilky 
Volvo na východe Slovenska, kde 
sa opakoval rovnaký scenár. Pod-
ľa Ivana Pauera, prezidenta Sta-
vebnej komory, potrebuje viac 
ochrany.

„Slovenská republika postavi-
la zákony tak, aby bolo poľno-
hospodárstvo zničené, a preto sa 
deje, čo sa deje. Na východe Slo-
venska chcú postaviť automobil-
ku na výrobu batérií, čo sa zara-
ďuje k výrobným procesom, kto-
ré ničia pôdu,“ hovorí prezident 
Stavebnej komory.

REALITY
Pod¾a obyvate¾ov 

bratislavského satelitu 
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Chránia nás Česi 
a Poliaci
Bratislava – Od septembra chrá-
nia slovenský vzdušný priestor 
české a poľské stíhačky. Stíhacie 
lietadlá MiG-29, ktoré od vzniku 
Slovenskej republiky až doteraz 
tvorili základ nadzvukového tak-
tického letectva, uzemnili. Česko 
a Poľsko majú chrániť vzdušný 
priestor Slovenska do konca roka 
2023. So stíhačkami Gripen 
a F-16 tak dočasne vyplnia spô-
sobilosť, ktorú Slovensko opäť 
plnohodnotne nadobudne po do-
daní stíhacích lietadiel F-16 zo 
Spojených štátov.  (TASR)

Dubček havaroval 
pred 30 rokmi
Bratislava – V deň, keď Alexan-
der Dubček sedel v služobnom 
BMW a vodič ho viezol do Prahy, 
pršalo. Na mokrej diaľnici neďa-
leko Humpolca služobné auto 
havarovalo. Pri nehode utrpel lí-
der Pražskej jari vážne zranenia, 

ktorým o dva mesiace podľahol. 
Od tragickej havárie uplynulo  
1. septembra 30 rokov.  (TASR)

OSN upozorňuje na 
zločiny Číny
Ženeva, New York – Organizácia 
Spojených národov v stredu upo-
zornila na možné „zločiny proti 
ľudskosti“ v západočínskom re-
gióne Sin-ťiang. Uvádza sa to 
v dlhoočakávanej správe, ktorú 
len niekoľko minút pred svojím 
odchodom z úradu zverejnila do-
sluhujúca vysoká komisárka pre 
ľudské práva Michelle Bacheleto-
vá. „Rozsah svojvoľného a diskri-
minačného zadržiavania prísluš-
níkov ujgurskej menšiny a ďal-
ších prevažne moslimských 

skupín obyvateľstva, ktorých in-
dividuálne aj kolektívne základ-
né práva sú obmedzované, sa už 
môže rovnať zločinom porušujú-
cim medzinárodné právo,“ píše 
Bacheletová.  (TASR)

Rusku hrozí 
nedostatok zbraní
Moskva – Nezávislý ruský inves-
tigatívny portál The Insider napí-
sal, že Rusko vyčerpá svoje záso-
by riadených striel, delostrelec-
kých nábojov a obrnených 
vozidiel do konca tohto roka, ak 
bude pokračovať takáto intenzita 
bojov. Insider uviedol, že invázia 
Ruska na Ukrajinu už viedla 
k „obrovským stratám“ zbraní 
a vojenského vybavenia. Portál 

vysvetlil, že Rusko v dôsledku 
západných sankcií nie je schop-
né pokračovať v riadnej priemy-
selnej výrobe zbraní, ktorými by 
nahradilo rýchlo sa míňajúce zá-
soby. Hoci Sovietsky zväz mal 
obrovské zásoby delostreleckej 
munície, väčšina z nej sa nemoh-
la dlho skladovať.  (TASR)

Nečakajte rýchle 
úspechy Ukrajiny
Kyjev – Ľudia by nemali očaká-
vať, že Ukrajina dosiahne počas 
veľkej protiofenzívy na juhu 
rýchle víťazstvá nad ruskými jed-
notkami, pretože Kyjev nechce 
stratiť príliš veľa svojich vojakov. 
V stredu to vyhlásil poradca 
ukrajinského prezidenta Volo-
dymyra Zelenského Oleksij Ares-
tovyč. „Je to veľmi pomalý pro-
ces, pretože si ceníme ľudí, pre-
tože potrebujeme, aby sa domov 
vrátilo čo najviac Ukrajincov,“ 
povedal Arestovyč. „Rýchly 
úspech vždy znamená veľa krvi,“ 
uviedol.  (TASR)

V SKRATKE

V Bernolákove vyrastie nové obchodné centrum s rozlohou 19,5 tisíca štvorcových metrov. ILUSTRAČNÉ FOTO: TASR/L. GRINAJ

Emitent KT INVEST, a. s.,

Vieska 267, Ladomerská Vieska, 965 01, IČO: 36 026 620

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka č.: 470/S, 

v súlade s § 35 Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov 

oznamuje, že Polročná finančná správa o hospodárení za rok 2022 bude zverejnená na interne-

tovej stránke www.ktinvest.sk od 02.09.2022. Ide o regulované informácie.
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 Meď: 8 283,2 €/t
 Hliník: 3 015,6 €/t

Lehota platnosti: od 29.  8.  2022 do 2.  9.  2022

Kotácia kovov 
vyplývajúca z cien LME, Cu Cathode 
Premium a Al Ingot Premium

Názov posledná  ročné  ročné
 cena v EUR nárast max. min.

Všetky ceny sú v EUR, pri elektrických energiách v EUR/MWh,  
pri povolenke len v EUR

Európska energetická 
burza v Lipsku

DE Phel Base D 571,20 -5,51 699,44 36,85

DE Phel Peak D 584,57 -6,04 731,01 13,7

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB 
č. 169 31. 8. 2022 

USA USD 1,000

Japonsko JPY 138,720

Bulharsko BGN 1,956

Česká republika CZK 24,550

Dánsko DKK 7,437

V. Británia GBP 0,860

Maďarsko HUF 402,800

Poľsko PLN 4,728

Rumunsko RON 4,860

Švédsko SEK 10,679

Švajčiarsko CHF 0,980

Island ISK 141,700

Nórsko NOK 9,939

Chorvátsko HRK 7,515

Turecko TRY 18,185

Austrália AUD 1,459

Brazília BRL 5,148

Kanada CAD 1,311

Čína CNY 6,895

Hongkong HKD 7,849

Indonézia IDR 14 849,930

Izrael ILS 3,340

India INR 79,547

Južná Kórea KRW 1 342,790

Mexiko MXN 20,204

Malajzia MYR 4,476

Nový Zéland NZD 1,632

Filipíny PHP 56,153

Singapur SGD 1,397

Thajsko THB 36,450

JAR ZAR 17,067

Štát Množstvo Kód Stred

Kurzový lístok ČNB 
č. 169 (vybrané meny) 31. 8. 2022  

Austrália 1 AUD 16,829

Bulharsko 1 BGN 12,550

EMÚ 1 EUR 24,545

Chorvátsko 1 HRK 3,266

Japonsko 100 JPY 17,704

Kanada 1 CAD 18,718

Maďarsko 100 HUF 6,090

Poľsko 1 PLN 5,192

Rumunsko 1 RON 5,051

Rusko 1 RON 5,051

Švajčiarsko 1 CHF 25,053

USA 1 USD 24,528

Veľká Británia 1 GBP 28,528

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1 703,50 TR OZ
Striebro 17,77 TR OZ
Platina 839,26 TR OZ
Paládium 2 088,83 TR OZ

Antimón 99,65 % 13000/13500 USD/mT

Arzén 99,00 % 1,5/1,8 USD/lbs

Bizmut 99,99 % 3,6/3,85 USD/lbs

Kadmium 99,99 % 1,52/1,65 USD/lbs

Kadmium 99,95 % 1,55/1,65 USD/lbs

Fe Chrome, Hi Carbon 1,55/1,8 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,80 % 23,5/25 USD/lbs

Kobalt - katódy 99,60 % – USD/lbs

Kobalt - ingot 99,30 % 21,2/24,95 USD/lbs

Gálium - ingot 99,99 % 515/525 USD/Kg

Germánium kov 1300/1350 USD/Kg

Germánium - dioxid  1023/1040 USD/Kg

Indium ing. 99,97 % 250/275 USD/Kg

Magnézium 99,90 % 3500/3800 USD/mT

Ferromangán 1225/1430 USD/mT

Mangán elect. 2300/2500 USD/mT

Ortuť – USD/flsk

Molyb Fe65 West 37/38 USD/Kg 

Molyb Fe60 China – USD/Kg

Ruthénium 521/525 USD/Oz

Selén 99,5 % PWD 7/8,25 USD/lbs

Silicon Fe 75 Russian 2200/2600 USD/mT

Silicon Metal Lumps 3000/3350 USD/mT

Tantal 110/118 USD/lbs

Titanium Sponge 99.6 9/11 USD/Kg

Ferrotitán 70 % Západ 10/12 USD/Kg

Tungsten Ferro 37/39 USD/Kg

Vanadium Fe 80 (T2) 32/34 USD/Kg

Vanadium Pentox 11/11,5 USD/lbs

Wolframite     – USD/MTU

Meď GRADE „A“ 7845,5 7697,5 7712,5 USD/mT
Olovo 99,97 % 1946,25 1933,5 0 USD/mT
Hliník 99,70 % 2369,25 2310 2323,5 USD/mT
Hliník - zliatina 1760 0 0 USD/mT
Nikel 99,80 % 21323 0 20550 USD/mT
Cín 99,85 % 22924,5 21130 21455 USD/mT
Zinok 99,995 % 3531,5 0 3357 USD/mT

Kovy

Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom 
voľnom trhu:
1.
Emitent: HB REAVIS Finance SK IX s.r.o. 
Názov emisie: Dlhopisy HBR 2027 II
ISIN: SK4000021424
Druh: dlhopis (skratka CP: 2HBK004E)
Objem emisie: 50 000 000,- EUR (z toho je vydaných 46 164 000,- 
EUR)
Menovitá hodnota: 1 000,- EUR
Úrokový výnos: fixný 4,10 % p. a. (Act/Act ISDA)
Dátum splatnosti emisie: 31.8.2027
Dátum prijatia: 22.8.2022
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 2.9.2022

2.
Emitent: J&T Global Finance XIV., s.r.o.
Názov emisie: Dlhopis JTFG XIV 5,00/2027
ISIN: SK4000021481
Druh: dlhopis (skratka CP: 2JTI001E)
Objem emisie: 50 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 18 413 
000,- EUR) 
Menovitá hodnota: 1 000,- EUR
Úrokový výnos: pevný 5,00 % p.a. (30E/360)
Dátum splatnosti emisie: 31.8.2027
Dátum prijatia: 25.8.2022
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 2.9.2022

Oznámenie BCPB

 1 mesiac 2 mesiace 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
LIBOR GBP
EURIBOR EUR
LIBOR USD     
TIBOR JPY

 2,0252 0 2,5169 3,2161 – 0
 0,230 – 0,654 1,203 – 1,778
 2,3083 0,0000 3,0821 3,5954 – 4,1599
 -0,04632 0 -0,01472 0,04453 – 0

Základné úrokové miery depozitov na trhoch  31. 8. 2022  

 1 deň 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 9 mesiacov 1 rok
EUR
USD
GPB
SEK
CHF
JPY

 -0,10 0,09 0,25 0,44 0,60 0,85 1,32 1,39 1,66 1,73 1,89 2,14
 2,25 2,44 2,56 2,81 3,02 3,27 3,67 3,92 4,00 4,10 4,05 4,30
 1,71 1,89 1,94 2,04 2,44 2,54 3,19 3,39 3,47 3,62 3,85 4,02
 0,51 0,75 0,87 1,07 1,30 1,50 1,99 2,19 2,37 2,57 2,75 2,95
 -0,50 -0,20 -0,19 0,01 0,10 0,30 0,51 0,71 0,70 0,90 1,05 1,25
 -0,05 0,00 -0,37 -0,17 -0,34 -0,14 -0,32 -0,12 -0,11 0,19 -0,05 0,05

Eurodepozity   31. 8. 2022  Hodnoty k 17:45 CET

 splatnosť 5 rokov  splatnosť 10 rokov
 kupón splatnosť kurz výnos kupón splatnosť kurz výnos

Nemecko

Francúzsko

Dánsko

Belgicko

Holandsko

EÚ

Veľká Británia

Španielsko

Taliansko

Česko 

Fínsko

Uvádzaná hodnota výnosu tvorí v príslušnej krajine základnú sadzbu pre ďalšie emisie, hodnoty k 18:00 CET

 1,3 15.10.2027 99,495 1,402 1,7 15.8.2032 101,068 1,583

 0 25.2.2027 92,936 1,651 2 25.11.2032 98,220 2,196

 0,5 15.11.2027 93,904 1,737 0 15.11.2031 83,617 1,965

 0,8 22.6.2027 96,104 1,652 0,35 22.6.2032 83,690 2,221

 0,75 15.7.2027 96,205 1,567 0,5 15.7.2032 87,410 1,913

 1,3 15.10.2027 99,495 1,402 1,7 15.8.2032 101,068 1,583

 1,25 22.7.2027 92,924 2,81 4,25 7.6.2032 111,744 2,862

 0,8 30.7.2027 94,228 2,05 2,55 31.10.2032 97,99 2,78

 1,1 1.4.2027 91,753 3,069 2,5 1.12.2032 88,203 3,947

 0,25 10.2.2027 80,59 5,274 1,75 23.6.2032 76,466 4,819

 0,5 15.9.2027 94,216 1,711 0,125 15.9.2031 84,351 2,041

Vládne dlhopisy 31. 8. 2022  

I N Z E R C I A


