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Ceny akcií náhle poklesli. Máme sa začať báť?  2 

Začiatkom februára 2018 akciové indexy po celom svete začali náhle klesať. Takýto strmý pád akcií vyvolal prirodzené otázky: 

(1) veští pád cien akcií blížiacu sa recesiu a (2) vstupujeme do nového obdobia dlhotrvajúceho poklesu cien akcií (t.j. do tzv. 

medvedieho trhu)? Stav ekonomiky nám však spoľahlivejšie ako akcie predikuje predstihový ukazovateľ nálad podnikateľov 

v USA a tie sú aj dnes blízko historických maxím a tak nie je dôvod očakávať náhle spomalenie ekonomiky. Môžeme tiež 

povedať, že americkým podnikom by nemalo stáť nič v ceste za udržaním dobrých ziskov aj do roku 2018. Vzhľadom na 

očakávaný veľmi dobrý vývoj ekonomiky USA, eurozóny či ostatných veľkých ekonomík sveta nie je dôvod sa báť o ziskovosť 

amerických firiem. Aj rýchlejší rast miezd aj rast úrokových sadzieb budú vedieť prekonať. Preto neočakávame naštartovanie 

nového dlhodobého trendu poklesu cien akcií.  

Zvýši obmedzenie úverov bývanie v podnájme? 3 

Rast objemu úverov na bývanie spomaľoval. Po viac ako troch rokoch klesol pod 13%, čo je však stále najviac spomedzi 

všetkých krajín eurozóny. Spomalenie rastu je vidieť aj vo vývoji cien nehnuteľností. Kým na začiatku roka sa ich rast blížil k 8 % 

v poslednom kvartáli 2017 to bolo už len 4,3 % r/r. Spomalovanie spôsobujú najmä domy, ceny bytov však naďalej pokračovali 

v dynamickom raste. NBS sa chystá k ďalšiemu sprísneniu podmienok poskytovania úverov. Takéto obmedzenie by malo 

výraznejšie obmedziť zadlžovanie s úmyslom investovania do nehnuteľností s cudzími zdrojmi. Oznámenie ukončenia nákupu 

dlhopisov v septembri  tohto roka dosť výrazne zvyšuje aj pravdepodobnosť  mierneho nárastu sadzieb s dlhšou fixáciou. 

Sprísnesnie kritérií spôsobí, že žiadatelia o úver budú musieť mať vyššie vlastné úspory, čo prirodzene predĺži ich pobyt 

v podnájme. Pri porovnaní cien nájmov a simulácie „rovnovážneho nájomného“ nám vychádza, že aj napriek nárastu cien 

nehnuteľností sa stále viac oplatí nehnuteľnosť kúpiť, ako si ju prenajať. 

 

     
Kontakty :  
robert_prega@tatrabanka.sk, juraj_valachy@tatrabanka.sk, boris_fojtik@tatrabanka.sk, tibor_lorincz@tatrabanka.sk 
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Podiel úverov domácnostiam na HDP

Rozpätie min - max CEE Medián CEE Slovensko

Spomalenie rastu úverov na Slovensku je 
nevyhnutné. 

Ďalšie opatrenia NBS sú na ceste.

Zdroj: NBS  

Uzávierka dát: 27.2.2018 
Zverejnené na internetovej stránke www.tatrabanka.sk a zaslané klientom: 27.2.2018 
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Ceny akcií na svetových burzách 
náhle poklesli. Máme sa začať 
báť? 
Začiatkom februára 2018 akciové indexy po celom svete začali 

náhle klesať. Úvodný pokles indexu amerických akcií S&P o 4 % 

vzbudil pozornosť médií. Potom bol dva dni kľud a na štvrtý deň  

nasledoval ďalší pokles o takmer 4 %. Odvtedy index S&P 

vzrástol kumulatívne takmer o 7 %. Takýto strmTakýto strmTakýto strmTakýto strmýýýý    pád akcií vyvolal pád akcií vyvolal pád akcií vyvolal pád akcií vyvolal 

prirodzené otázky: (1) veští pád cien akcií blížiacu sa recesiu a prirodzené otázky: (1) veští pád cien akcií blížiacu sa recesiu a prirodzené otázky: (1) veští pád cien akcií blížiacu sa recesiu a prirodzené otázky: (1) veští pád cien akcií blížiacu sa recesiu a 

(2) vstupujeme do nového obdobia dlhotrvajúceho poklesu (2) vstupujeme do nového obdobia dlhotrvajúceho poklesu (2) vstupujeme do nového obdobia dlhotrvajúceho poklesu (2) vstupujeme do nového obdobia dlhotrvajúceho poklesu 

cien akciícien akciícien akciícien akcií (t.j. do tzv. medvedieho trhu)???? V tomto Mesačníku sa 

budeme snažiť nájsť odpovede na tieto otázky.  

Historicky je pravda, že ceny akcií nám indikujú stav ekonomiky. 

Teda kTeda kTeda kTeda keď klesajúeď klesajúeď klesajúeď klesajú    akcieakcieakcieakcie, väčšinu času naozaj klesá aj , väčšinu času naozaj klesá aj , väčšinu času naozaj klesá aj , väčšinu času naozaj klesá aj 

ekonomikekonomikekonomikekonomikaaaa meraná napr. HDP. No nie vždy je tomu takNo nie vždy je tomu takNo nie vždy je tomu takNo nie vždy je tomu tak, a , a , a , a 

myslíme si, že aj dnes jemyslíme si, že aj dnes jemyslíme si, že aj dnes jemyslíme si, že aj dnes je    totototo    tententententotototo    prípadprípadprípadprípad. V prvom rade si treba 

uvedomiť, že napriek spomínanému februárovému poklesu cien 

akcií je medziročné tempo rastu akciového indexu okolo silných 

+15%.  

Akciový index S&P 500 a reálne HDP, 
medziročné zmeny 
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Zdroj: Macrobond, Tatra banka RESEARCH 

Stav ekonomiky Stav ekonomiky Stav ekonomiky Stav ekonomiky nám však spoľahlivejšienám však spoľahlivejšienám však spoľahlivejšienám však spoľahlivejšie ako akcie vysvetľujú 

resp. predikujú predstihovpredikujú predstihovpredikujú predstihovpredikujú predstihový ý ý ý ukazovateukazovateukazovateukazovateľ ľ ľ ľ nálad podnikateľov nálad podnikateľov nálad podnikateľov nálad podnikateľov 

vvvv    USAUSAUSAUSA. Tie sú aj dnes blízko historických maxím aTie sú aj dnes blízko historických maxím aTie sú aj dnes blízko historických maxím aTie sú aj dnes blízko historických maxím a    tak nie je tak nie je tak nie je tak nie je 

dôvod očakávať náhle spomalenie ekonomiky.dôvod očakávať náhle spomalenie ekonomiky.dôvod očakávať náhle spomalenie ekonomiky.dôvod očakávať náhle spomalenie ekonomiky. Ekonomický rast 

by mal byť naďalej veľmi dobrý napriek rastu úrokových sadzieb 

v USA. Dobre sa darí energetickému sektoru, ktorý profituje zo 

zvýšenej ceny ropy a exportný priemysel má zase určitú podporu 

v slabšom dolári. Máme tu aj daňovú reformu, ktorá ponechá veľa 

ziskov firmám k dispozícii na investície. Naozaj nie je dnes dôvod Naozaj nie je dnes dôvod Naozaj nie je dnes dôvod Naozaj nie je dnes dôvod 

sa obávať osa obávať osa obávať osa obávať o    udržateľnosť ekoudržateľnosť ekoudržateľnosť ekoudržateľnosť ekononononomického rastu vmického rastu vmického rastu vmického rastu v    USA na USA na USA na USA na 

najbližšie štvrťroky.najbližšie štvrťroky.najbližšie štvrťroky.najbližšie štvrťroky.  

Očakávame, že ekonomika USA bude tento rok rásť vOčakávame, že ekonomika USA bude tento rok rásť vOčakávame, že ekonomika USA bude tento rok rásť vOčakávame, že ekonomika USA bude tento rok rásť v    priemere priemere priemere priemere 

oooo    2,2,2,2,8888%,%,%,%, nezamestnanosť sa bude ďalej mierne znižovať na 3,8% 

a vďaka silnému rastu HDP bude inflácia na priemernej hodnote 

2,7%. Takéto hodnoty inflácie na cieľom FEDu spolu s rýchlejším 

rastom miezd v súkromnom sektore v podstate  „donútia“ FED 4-

krát zvyšovať sadzby v tomto roku. Cieľová sadzba FED by sa tak 

mala dostať na 2,5% ku koncu roku 2018. 

Odpoveď na našu prvú otázku, či februárový pokles cien akcií Odpoveď na našu prvú otázku, či februárový pokles cien akcií Odpoveď na našu prvú otázku, či februárový pokles cien akcií Odpoveď na našu prvú otázku, či februárový pokles cien akcií 

veští blížiacu sa recesiu veští blížiacu sa recesiu veští blížiacu sa recesiu veští blížiacu sa recesiu je je je je jednoznačnejednoznačnejednoznačnejednoznačne, že nie., že nie., že nie., že nie.    

Predstihový ukazovateľ ekonomickej aktivity 
ISM v USA, body 
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Zdroj: Macrobond Tatra banka RESEARCH 

Odpoveď na druhú otázku, či februárový náhly a prudký pokles 

naznačuje dlhodobý trend poklesu cien akcií, je podstatne 

komplikovanejšia a dopredu upozorňujeme, že nebude 

jednoznačná. No začnime pekne po poriadku. 

Medzi základné faktory, ktoré vstupujú do oceňovania akcií Medzi základné faktory, ktoré vstupujú do oceňovania akcií Medzi základné faktory, ktoré vstupujú do oceňovania akcií Medzi základné faktory, ktoré vstupujú do oceňovania akcií 

patrí očakávaná profipatrí očakávaná profipatrí očakávaná profipatrí očakávaná profitabilita atabilita atabilita atabilita a    úroková mieraúroková mieraúroková mieraúroková miera, ktorou 

oddiskontovávame budúce príjmy na súčasnú hodnotu. Na 

profitabilitu majú vplyv tržby podnikov, ktoré by v princípe mali 

kopírovať vývoj ekonomiky (HDP) USA a ostatných krajín sveta, 

keďže odhadom 50% tržieb podnikov z indexu S&P 500 sú z iných 

častí sveta ako USA. Ďalšou dôležitou zložkou Ďalšou dôležitou zložkou Ďalšou dôležitou zložkou Ďalšou dôležitou zložkou ppppri predikcii ri predikcii ri predikcii ri predikcii 

profitability sú náklady profitability sú náklady profitability sú náklady profitability sú náklady ––––    jednak ceny vstupných materiálov jednak ceny vstupných materiálov jednak ceny vstupných materiálov jednak ceny vstupných materiálov 

aaaa    jednak cena práce.jednak cena práce.jednak cena práce.jednak cena práce.  

Mzdy v súkromnom sektore USA, 
medziročne v % 
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Zdroj: Macrobond, Tatra banka RESEARCH 

Dá sa povedať, že výhľad rastu ekonomiky USA a aj ostatných 

veľkých krajín sveta je veľmi dobrý a ťažko hľadať lepšie obdobie 

svetovej ekonomiky ako práve prežívame. V úvodzovkách, 

problémom môže byť problémom môže byť problémom môže byť problémom môže byť skôr skôr skôr skôr nákladová stránka amerických nákladová stránka amerických nákladová stránka amerických nákladová stránka amerických 

podnikov.podnikov.podnikov.podnikov. Doposiaľ bol nominálny medziročný rast miezd v USA 

len mierny (okolo 2% ročne) a aj samotný FED vývoj tohto 

ukazovateľa hodnotil ako slabý a nedostatočný vzhľadom na 

celkovo dobrý vývoj ekonomiky. Ostatné čísla zOstatné čísla zOstatné čísla zOstatné čísla z    trhu práce trhu práce trhu práce trhu práce však však však však 

začali naznačovať akceleráciu rastu miezdzačali naznačovať akceleráciu rastu miezdzačali naznačovať akceleráciu rastu miezdzačali naznačovať akceleráciu rastu miezd    (v(v(v(v    januári blízko januári blízko januári blízko januári blízko 

3%)3%)3%)3%), čo , čo , čo , čo samo osamo osamo osamo o    sebe uberie zsebe uberie zsebe uberie zsebe uberie z    profitov firiem. profitov firiem. profitov firiem. profitov firiem. Preto došlo 

k obavám o strednodobý vývoj ziskovosti firiem, čo nutne viedlo 

k preceneniu akcií nadol.  
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No výhľad ziskovosti je stále veľmi dobrýNo výhľad ziskovosti je stále veľmi dobrýNo výhľad ziskovosti je stále veľmi dobrýNo výhľad ziskovosti je stále veľmi dobrý. Podniky musia naozaj 

počítať s vyššími produkčnými nákladmi, no zároveň môžu 

očakávať naďalej dobré dobré tržby. K lepšej ziskovosti by im mala 

pomôcť aj schválená daňová reforma, ktorá im uvoľní nemalé 

prostriedky na investície. Môžeme preto povedať, že americkým Môžeme preto povedať, že americkým Môžeme preto povedať, že americkým Môžeme preto povedať, že americkým 

podnikom by nemalo stáť nič vpodnikom by nemalo stáť nič vpodnikom by nemalo stáť nič vpodnikom by nemalo stáť nič v    ceste za ceste za ceste za ceste za udržaním dobrých udržaním dobrých udržaním dobrých udržaním dobrých 

ziskovziskovziskovziskov        aj do roku 2018.aj do roku 2018.aj do roku 2018.aj do roku 2018. Podľa agentúry Reuters, sa na rok 

2017 očakáva celkový rast ziskov firiem v index S&P 500 na úrovni 

12,8% a v roku 2018 by mali zisky rásť tempom až 18.8%.v roku 2018 by mali zisky rásť tempom až 18.8%.v roku 2018 by mali zisky rásť tempom až 18.8%.v roku 2018 by mali zisky rásť tempom až 18.8%.1111 

Cena samotnej akcie je kombinácia budúcich ziskov (tie by mali 

ostať naďalej dobré) aaaa    úrokovej sadzby, ktorou úrokovej sadzby, ktorou úrokovej sadzby, ktorou úrokovej sadzby, ktorou 

oddiskontovávamoddiskontovávamoddiskontovávamoddiskontovávameeee    budúce zisky do súčasnostibudúce zisky do súčasnostibudúce zisky do súčasnostibudúce zisky do súčasnosti. A teda, keď 

nám úroková miera vzrastie, tak pri nezmenných nominálnych 

ziskoch cena akcie klesá. KKKK    rastu očakávanej úrokovej miery rastu očakávanej úrokovej miery rastu očakávanej úrokovej miery rastu očakávanej úrokovej miery 

došlo vzhľadom na rastúcu idošlo vzhľadom na rastúcu idošlo vzhľadom na rastúcu idošlo vzhľadom na rastúcu infláciu vnfláciu vnfláciu vnfláciu v    USAUSAUSAUSA. Rýchlo rastúca 

ekonomika, kde nezamestnanosť je na historických minimách 

a rastúcich mzdách, možno očakávať, že aj spotrebiteľská inflácia 

bude akcelerovať. Toho sa obáva aj FED a tak po ostatnom 

zasadnutí sa členovia menového výboru uzhodli, že takýto silný rast 

ekonomiky si vyžaduje nie 3 ale 4 zdvihnutia základnej sadzby. 

Preto trh očakáva rýchlejší rast sadzieb a teda úroková miera 

použitá pri oceňovaní akcií vzrástla.    ZZZZ    dlhodobého hľadiska nejde dlhodobého hľadiska nejde dlhodobého hľadiska nejde dlhodobého hľadiska nejde 

oooo    nič mimoriadne anič mimoriadne anič mimoriadne anič mimoriadne a    akciový investor, ktorýakciový investor, ktorýakciový investor, ktorýakciový investor, ktorý    rozumie tomuto typu rozumie tomuto typu rozumie tomuto typu rozumie tomuto typu 

investície sinvestície sinvestície sinvestície s    tým tým tým tým musí počítať.musí počítať.musí počítať.musí počítať.  

Ostáva posledný faktorOstáva posledný faktorOstáva posledný faktorOstáva posledný faktor a tým je celkové ocenenie akcie. Na 

finančných trhoch sa používa tzv. PER teda price per earningPER teda price per earningPER teda price per earningPER teda price per earning. Je 

to pomer ceny akcie a ročných ziskov. Tento pomer má svoj 

historický vývoj a pri pohľade do minulosti môžeme ľahko povedať, 

či akcie sú vysoko či nízko oceňované. Pohľad na graf nám jasne 

ukazuje, že tento pomer je momentálne jasne nad historickým pomer je momentálne jasne nad historickým pomer je momentálne jasne nad historickým pomer je momentálne jasne nad historickým 

priemerom.priemerom.priemerom.priemerom. Preto februárovú korekciu ceny skôr vnímame ako 

malú nápravu neodôvodneného rastu akcií v ostatných mesiacoch. 

Price per Earnings akcií S&P 
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*S&P 500, Index (Shiller), Cyclically Adjusted P/E Ratio (CAPE) 
Zdroj: Macrobond 

Vzhľadom na očakávaný veľmi dobrý vývoj ekonomiky USA, 

eurozóny či ostatných veľkých ekonomík sveta nie je dôvod sa báť 

o ziskovosť amerických firiem. Aj rýchlejší rast miezd aj rast 

úrokových sadzieb budú vedieť prekonať. Preto neočakávame Preto neočakávame Preto neočakávame Preto neočakávame 

naštartovanie nového dlhodobého trendu poklesu cien akcií.naštartovanie nového dlhodobého trendu poklesu cien akcií.naštartovanie nového dlhodobého trendu poklesu cien akcií.naštartovanie nového dlhodobého trendu poklesu cien akcií. 

Autor: Juraj Valachy, senior ekonomický analytik, Tatra banka, a.s. 

Editor: Róbert Prega, hlavný ekonóm, Tatra banka, a.s. 
                                                                 
1 http://www.trpropresearch.com/pdf/SP500_Earnings_Scorecard.pdf/ 

Zvýši obmedzenie úverov bývanie 
v podnájme? 
Na realitnom trhu sa začínajú prejavovať prvé známky regulácie 

NBS.  Aj preto je dianie na tomto trhu naďalej veľmi zaujímavé. 

Takmer každý kvartál je zasiahnutý vplyvom niektorého z opatrení, 

ktoré má potenciál krátkodobo zvýšiť dopyt po nehnuteľnostiach. 

Posledný štvrťrok minulého roka bol ovplyvnený najmä ukončením 

pôvodnej (výhodnejšej) schémy podpory pre mladých. Od začiatku 

roka sa taktiež opäť sprísnilo posudzovanie schopnosti klienta 

splácať svoje finančné záväzky.  Aj napriek spomínaným vplyvom, 

ktoré mali potenciál čerpať aj z budúceho dopytu sa    rast objemu rast objemu rast objemu rast objemu 

úverov na bývanie spomaľoval. Po viac ako troch rokoch klesol úverov na bývanie spomaľoval. Po viac ako troch rokoch klesol úverov na bývanie spomaľoval. Po viac ako troch rokoch klesol úverov na bývanie spomaľoval. Po viac ako troch rokoch klesol 

pod 13%pod 13%pod 13%pod 13%, čo je však stále najviac spomedzi všetkých krajín 

eurozóny.  

Rast objemu úverov na bývanie, %, r/r  

 

Zdroj: Macrobond 

Spomaľovanie medziročného rastu je vidieť aj pri vývoji cien 

nehnuteľnosti. Kým na začiatku roka sa rast Kým na začiatku roka sa rast Kým na začiatku roka sa rast Kým na začiatku roka sa rast cien cien cien cien nehnuteľnostnehnuteľnostnehnuteľnostnehnuteľnostíííí    

blíblíblíblížil k 8 % v poslednom kvartáli to bolo už len 4,3 %.žil k 8 % v poslednom kvartáli to bolo už len 4,3 %.žil k 8 % v poslednom kvartáli to bolo už len 4,3 %.žil k 8 % v poslednom kvartáli to bolo už len 4,3 %. Výrazne k 

tomu prispel aj medzikvartálny pokles priemerných cien 

nehnuteľností o 1,3 %. Z kvartálu na kvartál boli ceny nižšie 

naposledy v roku 2015, ale obdobne vysoký pokles sme videli až v 

roku 2011. Zaujímavosťou je aj to, že celý pokles by mal ísť na 

vrub cien domov, ktorých ceny klesli o 1,8 %. Ceny bytov však Ceny bytov však Ceny bytov však Ceny bytov však 

naďalej pokračovali v dynamickom raste 2,1%.naďalej pokračovali v dynamickom raste 2,1%.naďalej pokračovali v dynamickom raste 2,1%.naďalej pokračovali v dynamickom raste 2,1%. Podľa 

geografického vývoja cien sa dá povedať, že rast cien bytov bol 

najsilnejší v bratislavskom a trnavskom regióne, keďže tu sa 

priemerné ceny za m2 ešte udržali nad nulou kým vo zvyšných 

regiónoch zaznamenala NBS výrazné medzikvartálne poklesy. 

Porovnanie súčasných úrovní cien v regiónoch s druhým kvartálom 

2008 ukazuje, že najbližšie sa k predkrízovej úrovni približuje najbližšie sa k predkrízovej úrovni približuje najbližšie sa k predkrízovej úrovni približuje najbližšie sa k predkrízovej úrovni približuje 

bratislavský kraj (bratislavský kraj (bratislavský kraj (bratislavský kraj (----5,6 %).5,6 %).5,6 %).5,6 %). Zvyšné kraje sa od spomínaných úrovní 

vzdialené v rozmedzí od 10 % do 30 %. 
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Ceny nehnuteľností v regiónoch 
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BA TT NR TN ZA BB KE PO

4. kv. 2017/ 2. kv. 2008

Zdroj: Eurostat, Tatra banka RESEARCH 

Očakávame, že vplyv trhu s úvermi na bývanie bude aj naďalej 

zohrávať dôležitú úlohu vo vývoji cien nehnuteľností. Preto je 

dôležité vedieť, že NBS sa chystá NBS sa chystá NBS sa chystá NBS sa chystá k ďalšiemu sprísneniu k ďalšiemu sprísneniu k ďalšiemu sprísneniu k ďalšiemu sprísneniu 

podmienok poskytovania úverovpodmienok poskytovania úverovpodmienok poskytovania úverovpodmienok poskytovania úverov. Načasovanie by mohlo byť 

v polovici tohto roka. Okrem zvýšenia finančnej rezervy z 15% na 

20% by malo začať platiť aj opatrenie obmedzujúceby malo začať platiť aj opatrenie obmedzujúceby malo začať platiť aj opatrenie obmedzujúceby malo začať platiť aj opatrenie obmedzujúce    zadlženozadlženozadlženozadlženosť sť sť sť 

klienta voči jeho príjmuklienta voči jeho príjmuklienta voči jeho príjmuklienta voči jeho príjmu    (deb(deb(deb(debtttt----totototo----income).income).income).income). Tento pomer by nemal 

presiahnuť určitú hodnotu, ktorá bude spresnená až v najbližšom 

období. Ak by sa napríkad jej hodnota stanovila na úrovni okolo 8, 

tak zo správy o finančnej stability vidíme, že v 3. kvartáli 2017 by 

bolo až 20 % objemu z poskytnutých úverov nad touto hranicou. 

Sú krajiny kde sa tento limit s určitými výnimkami pohybuje 

dokonca okolo úrovní 3,5 až 4,5. Takéto obmedzenie by malo Takéto obmedzenie by malo Takéto obmedzenie by malo Takéto obmedzenie by malo 

výraznejšie obmedziť práve zadlžovanie s úmyslom výraznejšie obmedziť práve zadlžovanie s úmyslom výraznejšie obmedziť práve zadlžovanie s úmyslom výraznejšie obmedziť práve zadlžovanie s úmyslom 

investovania doinvestovania doinvestovania doinvestovania do    nehnuteľností s cudzími zdrojmi.nehnuteľností s cudzími zdrojmi.nehnuteľností s cudzími zdrojmi.nehnuteľností s cudzími zdrojmi. Do budúcnosti  

by toto opatrenie malo zmierniť makroekonomické dôsledky 

vysokej zadlženosti v nepriaznivých ekonomických časoch.  

Do konca roka sa očakávajú výraznejšie zmeny aj v politike ECB. 

Oznámenie ukončenia nákupu dOznámenie ukončenia nákupu dOznámenie ukončenia nákupu dOznámenie ukončenia nákupu dlhopisov v septembri  tohto lhopisov v septembri  tohto lhopisov v septembri  tohto lhopisov v septembri  tohto 

roka dosť výrazne zvyšuje aj pravdepodobnosť  mierneho roka dosť výrazne zvyšuje aj pravdepodobnosť  mierneho roka dosť výrazne zvyšuje aj pravdepodobnosť  mierneho roka dosť výrazne zvyšuje aj pravdepodobnosť  mierneho 

nárastu sadzieb s dlhšou fixáciou.nárastu sadzieb s dlhšou fixáciou.nárastu sadzieb s dlhšou fixáciou.nárastu sadzieb s dlhšou fixáciou. Takýto vývoj spolu s miernym 

rastom cien prípadne ich stagnáciou bude tlačiť na pokles 

dostupnosti bývania. Tá sa v súčasnosti pohybuje okolo svojich 

historických maxím.  

Ukazovateľ dostupnosti bývania však nedokáže v plnej miere 

postihnúť dostupnosť úverov. Tá sa opatreniami NBS zhoršuje 

najmä pre nízkopríjmové a mladé domácnosti. Extrémny príklad 

papierovo vysokej dostupnosti bývania bolo Španielsko, kde po 

kríze výrazne klesli ceny nehnuteľností a taktiež aj úrokové sadzby. 

No banky po predošlom úverovom boome a následnej vysokej 

miery nesplácaných úverov neboli ochotné požičiavať. To sa 

prejavilo niekoľko ročným sústavným poklesom objemu 

poskytnutých úverov na bývanie. Nemyslíme si, že by Slovensku 

hrozila podobná situácia. Avšak pravdepodobnosť, že obmedzenia 

v podobe nižšieho LTV, nižšieho debt to income (pomer dlhu k 

príjmom) budú tvoriť dodatočný dopyt po nájomnom bývaní 

vzrastie. SpríSpríSpríSprísnesnie kritérií spôsobí, že žiadatelia osnesnie kritérií spôsobí, že žiadatelia osnesnie kritérií spôsobí, že žiadatelia osnesnie kritérií spôsobí, že žiadatelia o    úver budú úver budú úver budú úver budú 

musimusimusimusieeeeť mať vyššie vlastné úspory, čo prirodzene predĺži ich ť mať vyššie vlastné úspory, čo prirodzene predĺži ich ť mať vyššie vlastné úspory, čo prirodzene predĺži ich ť mať vyššie vlastné úspory, čo prirodzene predĺži ich 

pobyt vpobyt vpobyt vpobyt v    podnájme.podnájme.podnájme.podnájme. Preto sme sa pozreli ako výhodné je v 

súčasnosti bývanie vo vlastnom versus v podnájme. Narozdiel od 

napríklad Nemecka nie je na Slovensku bývanie v podnájme 

dlhodobo preferovaná možnosť. 

The rent is too damn highThe rent is too damn highThe rent is too damn highThe rent is too damn high2222    

Kým však o trhu nehnuteľností, čo sa kúpy a predaja týka, máme 

relatívne dobré údaje, o nájomnom trhu takmer žiadne. Jeden zo 

zdrojov, kde je možné získať údaje o aktuálnom stave na trhu, je 

Cenová mapa nehnuteľností (www.cmn.sk). Portál získava údaje 

od realitných kancelárii, ktoré patria do združenia NARKS. Avšak 

samotná výška nájomného nám nehovorí nič o tom, či je výška 

nájomného nadhodnotená, alebo nie.  

Na určenie nadhodnotenia alebo podhodnotenia nájmov sme 

vychádzali z modelu, ktorý používa kalkulačka New York Times, 

ktorá určuje, pri akej výške nájmu sa viac oplatí nehnuteľnosť 

kúpiť. Problémom je, že byty v ponuke sú buď na predaj, alebo na 

prenájom, nie obe možnosti naraz. Preto musíme vytvoriť akýsi 

priemerný byt. Tých sme vytvorili niekoľko: testovali sme 2-izbové a 

3-izbové byty, a tie sme následne rozdelili podľa okresov. Vybrali 

sme iba tie okresy, ktoré mali v ponuke aspoň 14 bytov na predaj 

aj na prenájom z daného druhu. Následne sme pre každý takýto 

„priemerný byt“ vypočítali cenu nájmu, ktorá zodpovedá jeho 

ponukovej cene. Pri výpočte sme rátali s hypotékou na 30 rokov, 

LTV 80% a ostatnými parametrami podľa tabuľky. Za rovnovážnu Za rovnovážnu Za rovnovážnu Za rovnovážnu 

výšku nájmu považujeme, ak by človek peniaze na kúpu výšku nájmu považujeme, ak by človek peniaze na kúpu výšku nájmu považujeme, ak by človek peniaze na kúpu výšku nájmu považujeme, ak by človek peniaze na kúpu 

nehnuteľnosti nehnuteľnosti nehnuteľnosti nehnuteľnosti (prvá splátka plus ostatné splátky),    využil na využil na využil na využil na 

nájomné a zvyšok by investoval. Na konci by mal mať na nájomné a zvyšok by investoval. Na konci by mal mať na nájomné a zvyšok by investoval. Na konci by mal mať na nájomné a zvyšok by investoval. Na konci by mal mať na 

investičnom účte rovinvestičnom účte rovinvestičnom účte rovinvestičnom účte rovnakú sumu, za akú by po 30 rokoch nakú sumu, za akú by po 30 rokoch nakú sumu, za akú by po 30 rokoch nakú sumu, za akú by po 30 rokoch 

predal nehnuteľnosťpredal nehnuteľnosťpredal nehnuteľnosťpredal nehnuteľnosť3. 

Rovnovážne nájmy 3i bytov 

OkresOkresOkresOkres    CenaCenaCenaCena    Ponúkaný nájomPonúkaný nájomPonúkaný nájomPonúkaný nájom    Rovnovážny nájomRovnovážny nájomRovnovážny nájomRovnovážny nájom    
Banská Bystrica 105 200 561 475 
Bratislava I 289 048 1 151 957 
Bratislava II 155 558 691 607 
Bratislava III 187 502 806 691 
Bratislava IV 152 665 710 600 
Bratislava V 139 734 659 566 
Dunajská Streda 69 041 464 381 
Galanta 70 715 481 385 
Komárno 49 335 367 329 
Košice I 118 532 694 510 
Košice II 99 113 595 459 
Košice IV 97 043 638 454 
Levice 55 387 447 345 
Malacky 110 202 605 488 
Nitra 95 289 653 449 
Nové Zámky 60 606 502 359 
Pezinok 113 386 545 497 
Pieštany 124 799 561 527 
Poprad 96 331 516 452 
Prešov 79 518 471 408 
Prievidza 64 753 536 370 
Senec 113 060 594 496 
Šaľa 60 012 481 357 
Trnava 103 661 635 471 
Zvolen 94 486 429 447 
Žilina 104 638 663 474 

 

Zdroj: CMN, Tatra banka RESEARCH 

                                                                 
2 Pozn.: V americkom štáte New York pôsobila strana Rent Is Too Damn High Party, 

ktorej hlavným politickým programom bolo zníženie nájomného v New York City. 

3 Pri výpočte sme uplatnili nasledovné predpoklady: spotrebiteľská inflácia r/r: 2%; 

rast cien nehnuteľností r/r: 2%; rast cien nájmov r/r: 2%; výnos z investícií p.a.: 5%; 

úroková miera prvých 5 rokov hypotéky: 1,49%; úroková miera počas zvyšných rokov: 

3,49% 
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Pri takto nadefinovanom výpočte sme zistili, že aktuálna ponuka aktuálna ponuka aktuálna ponuka aktuálna ponuka 

nájomných bytov je nad rovnovážnou hranicounájomných bytov je nad rovnovážnou hranicounájomných bytov je nad rovnovážnou hranicounájomných bytov je nad rovnovážnou hranicou. Pre ilustráciu: 3i 

byt v Petržalke je ponúkaný v priemere za cca. 140 tis. EUR, 

ponúkaný nájom je 659 EUR. Pri takomto nájme by mal človek po 

30 rokoch ušetrených o takmer 85 tis. EUR menej, ako je 

očakávaná predajná cena bytu. Na jednej strane, nájomník má 

vyššiu flexibilitu, čo môže čiastočne odôvodňovať prémiu nájmu 

oproti kúpe. Na strane druhej, na Slovensku nemajú nájomcovia 

spravidla takú ochranu, ako je typické pre západnú Európu. 

Nemajú teda istotu bývania, čo by, naopak, malo ponúkané nájmy 

tlačiť nadol. Platí teda, že napriek nárastu cien nehnuteľností v napriek nárastu cien nehnuteľností v napriek nárastu cien nehnuteľností v napriek nárastu cien nehnuteľností v 

posledných rposledných rposledných rposledných rokoch sa stále viac oplatí nehnuteľnosť kúpiť, ako okoch sa stále viac oplatí nehnuteľnosť kúpiť, ako okoch sa stále viac oplatí nehnuteľnosť kúpiť, ako okoch sa stále viac oplatí nehnuteľnosť kúpiť, ako 

si ju prenajaťsi ju prenajaťsi ju prenajaťsi ju prenajať.  

 

Autor: Boris Fojtík, ekonomický analytik, Tatra banka, a.s. 

           Tibor Lorincz, ekonomický analytik, Tatra banka, a.s. 

Editor: Róbert Prega, hlavný ekonóm, Tatra banka, a.s. 
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27.2.2018
10:49 03/2018 06/2018 09/2018 12/2018

ECB kľúčová sadzba 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Euribor 1M -0.37 -0.40 -0.40 -0.40 -0.35
Euribor 3M -0.33 -0.35 -0.35 -0.35 -0.30
Euribor 6M -0.27 -0.30 -0.30 -0.30 -0.20
Euribor 12M -0.19 -0.20 -0.20 -0.15 0.00
Nemecký bund 2Y -0.53 -0.70 -0.70 -0.65 -0.55
Nemecký bund 5Y 0.03 -0.20 0.00 0.20 0.40
Nemecký bund 10Y 0.66 0.50 0.80 0.80 1.00

27.2.2018
10:49 03/2018 06/2018 09/2018 12/2018

Fed funds 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50
Libor 3M 1.98 1.85 2.10 2.35 2.60
T-Notes 5Y 2.62 2.70 2.90 2.90 3.00
T-Notes 10Y 2.87 3.00 3.20 3.00 3.20

27.2.2018
10:49 03/2018 06/2018 09/2018 12/2018

Česká republika 0.75 0.75 1.00 1.25 1.25
Poľsko 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Maďarsko 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

27.2.2018
10:49 03/2018 06/2018 09/2018 12/2018

EUR/USD 1.23 1.25 1.26 1.28 1.30
EUR/CHF 1.16 1.16 1.18 1.20 1.22
EUR/CNY 7.78 7.88 7.94 8.32 8.58
USD/CNY 6.31 6.30 6.30 6.50 6.60
EUR/CZK 25.37 25.20 24.80 25.30 25.00
EUR/HUF 313 310 310 315 315
EUR/PLN 4.17 4.15 4.10 4.15 4.20
EUR/RON 4.66 4.65 4.65 4.70 4.70

Ekonomika SR 2015 2016 2017e 2018f 2019f
HDP, reálne ceny, % r/r 3.9 3.3 3.4 4.0 4.0
HDP, nominálne v mld. EUR 78.9 81.2 84.8 89.9 95.4
Spotreba domácností, reál. ceny, % r/r 2.3 2.6 3.8 3.5 3.2
Investície, reál. ceny, % r/r 19.8 -8.3 4.0 4.0 3.0
Priemyselná produkcia, % r/r 5.9 4.8 4.1 9.0 8.0
Zamestnanosť, ESA¹ % r/r 2.0 2.4 2.2 1.5 1.2
Nezamestnanosť, VZPS², % 11.5 9.7 8.1 7.0 6.2
Nominálne mzdy, % r/r 2.9 3.3 4.5 4.5 4.5
Inflácia, priemer, % r/r -0.3 -0.5 1.3 2.1 2.0
Inflácia, koniec obdobia, % r/r -0.5 0.2 1.9 1.8 2.1
Ceny priemyselných výrobcov, % r/r -4.2 -4.3 2.5 2.0 2.0
Deficit verejných financií, % HDP -2.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
Verejný dlh, % HDP 52.5 51.9 52.0 50.9 49.5

¹) na základe podnikových štatistík
²) výberové zisťovanie pracovných síl

Eurozóna

USA

Kľúčové sadzby centrálnych bánk

Devízové kurzy
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Upozornenie:  

Súbor informácií obsiahnutý v tomto dokumente (ďalej len "Informácie") nie je návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie 
zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, marketingovým oznámením, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, 
vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v 
zmysle všeobecne záväzných právnych prepisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú výhradne 
informatívny charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb.  

Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, a.s.“) pri spracovaní Informácií postupovala s 
maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere Informácií z verejne dostupných zdrojov, ktoré použila pri spracovaní 
Informácií. Tatra banka, a.s. nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií, ani za ich nesprávne použitie a 
aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. 
Vyjadrenia a stanoviská prezentované v rámci Informácií sa nemusia zhodovať s vyjadreniami a stanoviskami Tatra banky, a.s. 
ani iných subjektov. 

V prípade, ak sú medzi Informáciami uvedené aj údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného nástroja, či už v minulosti alebo 
ako odhad do budúcnosti, potom Tatra banka, a.s. upozorňuje na skutočnosť, že sa nejedná o spoľahlivý ukazovateľ o 
výkonnosti v budúcnosti. 

Obsah tohto dokumentu nebol skontrolovaný žiadnym orgánom dohľadu. Klientom sa odporúča postupovať s primeraným 
uvážením vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente a v prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k 
Informáciám uvedeným v tomto dokumente, odporúčame klientom aby sa poradili s príslušnými odborníkmi.  

Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť. 

Sprístupnenie Informácií obsiahnutých v tomto dokumente sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tatra banka, a.s. 
ani ďalšie subjekty, ktorých produkty a služby môžu byť spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia 
týchto produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v 
súlade so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi iných krajín. 

Akékoľvek preberanie Informácií uvedených v tomto dokumente je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tatra 
banky, a.s. len v rozsahu zákonnej licencie v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 
 


