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Muž, ktorému 
po ohlásení jeho 
kandidatúry na 
začiatku nikto neveril. 
A napriek tomu sa 
stal novým 
americkým 
prezidentom. Donald 
Trump, kontroverzný 
miliardár, podľa 
mnohých populista, 
sa tak stane 
najmocnejším lídrom 
sveta. HN vám 
prinášajú prognózy, 
čo sa dá od nového 
prezidenta očakávať.

VEĽKÁ TÉMA VOĽBY USA, 
strany 2 až 10

SNÍMKA: GETTY IMAGES 

Tradičné hodnoty komu-
nikoval budúci prezident 
Donald Trump pomerne 
často. Je napríklad tvrdým 

odporcom potratov. Verejnosť pre-
kvapil výrokom, že ženy, ale aj le-
károv by za ich vykonanie poslal 
do väzenia. A aj napriek častým 
smrteľným útokom v mnohých 
mestách je zástancom práva no-
siť zbraň. Konzervatívny prístup 
chce presadzovať výberom kandi-
dátov na sudcov najvyššieho sú-
du. V dueli so svojou protikandi-
dátkou sa vyjadril, že Amerika po-
trebuje súd, ktorý bude chrániť 
nielen druhý dodatok ústavy, ale 
celý dokument tak, „ako to mys-
leli naši zakladatelia“. Od svojho 
nominanta bude očakávať nesú-
hlas so spomínaným prerušením 
tehotenstva, rovnako aj potvrde-
nie ústavného práva vlastniť a no-
siť zbraň.

R eakciu USA budú pozor-
ne sledovať najmä štáty 
vo východnej časti Euró-
py. Vrchný veliteľ armády 

milióna vojakov spochybnil, že by 
bránili každého napadnutého čle-
na NATO. Ako vysvetlil, USA mož-
no neprídu na pomoc niektorým 
členom, ak ich napadne Rusko. 
Rozhodnutie o ochrane pobalt-
ských štátov proti ruskej agresii 
by záležalo na tom, do akej miery 
budú tieto štáty dodržiavať svoje 
záväzky. Na mysli mal predovšet-
kým platenie príspevkov do alian-
cie. Chce prinútiť spojencov, aby 
s nimi viac zdieľali náklady na ob-
ranu. Podľa neho musí aliancia 
prestať využívať štedrosť americ-
kých spojencov, ktorú si Washing-
ton už nemôže dovoliť. Zároveň 
naznačil, že možno nechá stiah-
nuť amerických vojakov zo zahra-
ničia. 

Umiernenosť sa v prejave 
nového šéfa Bieleho do-
mu neobjavovala často. 
Po vyhlásení za víťaza 

utorkových amerických prezident-
ských volieb pred svojimi priaz-
nivcami vyhlásil, že „je načase 
zomknúť sa“, a prisľúbil, že bude 
prezidentom pre všetkých Ameri-
čanov. Ešte počas kampane na-
značoval, že pre nedodržanie bez-
pečnosti v mailovej komunikácii 
by svoju rivalku poslal do väzenia. 
Po zverejnení výsledkov povedal, 
že mu Hillary Clintonová telefonic-
ky blahoželala. On jej zasa zabla-
hoželal k „veľmi, veľmi usilovne 
vedenej kampani“. Dodal, že Ame-
ričania jej „dlhujú veľkú vďaku“ 
za jej službu. Jeho slová boli v po-
merne príkrom kontraste oproti 
predchádzajúcemu slovníku a na-
značujú, že z kandidáta sa stáva 
štátnik. 

Medicínsky program 
zdravotnej starostli-
vosti pre chudobných 
a nepoistených pacien-

tov Obamacare, vlajková loď do-
sluhujúceho prezidenta, zrejme 
nebude pokračovať. Kontroverzný 
miliardár v minulých mesiacoch 
veľmi rázne brojil proti tejto refor-
me, ktorú doteraz využilo dvad-
sať miliónov Američanov. Počet 
nepoistených klesol tento rok na 
8,9 percenta. Na to, aby presadil 
zmenu, však potrebuje Trump mi-
nimálne šesťdesiat hlasov v Sená-
te. Nový prezident chce ísť cestou 
cenovo dostupných zdravotných 
poistiek či zdravotných sporia-
cich účtov bez daňového zaťaže-
nia. Poisťovne by tiež podľa ne-
ho mohli predávať poistky v celej 
krajine a nielen v jednotlivých štá-
toch, čo má podporiť konkurenč-
ný boj. 

Putin nie je podľa nové-
ho amerického preziden-
ta nepriateľ a chce s ním 
mať lepšie vzťahy ako do-

teraz. Šéf Kremľa bol zároveň me-
dzi prvými politickými lídrami, 
ktorí Donaldovi Trumpovi zagra-
tulovali k zvoleniu. Ruský pre-
zident v reakcii prízvukoval, že 
Moskva nenesie vinu za doteraj-
šie ochladenie vzťahov, no je pri-
pravená prejsť svoju časť ťaž-
kej cesty. Vzťahy medzi veľmoca-
mi sa ochladili počas posledných 
dvoch rokov, a to vzhľadom na 
vojnu v Sýrii, ale aj konflikt na 
Ukrajine. Ukrajinské špičky pred 
voľbami vyjadrili znepokojenie, že 
by nové zlepšené vzťahy medzi 
USA a Ruskom mohli poškodiť si-
tuácii v krajine, avšak včera Trum-
povi nakoniec zagratuloval  k zvo-
leniu aj ukrajinský prezident Petro 
Porošenko.  (VS)
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Brusel čaká 
pre Úniu 
mierny rast 
Brusel – Európska komisia včera 
zverejnila tradičné jesenné prog-
nózy ekonomického rastu pre 
krajiny Európskej únie. V roku 
2017 exekutíva EÚ očakáva rast 
v eurozóne na úrovni 1,5 percen-
ta a v celej 28-člennej EÚ rast na 
úrovni 1,6 percenta.  Hospodár-
sky rast v EÚ bude podľa komisie 
pokračovať len miernym tem-
pom, keďže nedávne zlepšenia 
na trhu práce a rastúcu verejnú 
spotrebu vyvažuje niekoľko pre-
kážok brániacich rastu. Jesenné 
prognózy očakávajú rast HDP 
v eurozóne na úrovni 1,7 per-
centa v roku 2016, 1,5 percenta 
v roku 2017 a 1,7 percenta v roku 
2018. Až do roku 2018 má byť aj 
naďalej hlavným motorom rastu 
súkromná spotreba, ktorú majú 
podporiť očakávania ďalšieho 
rastu zamestnanosti a mierneho 
nárastu miezd. Súhrnný deficit 
verejných financií eurozóny má 
aj naďalej klesať. Politická neisto-
ta, pomalý rast mimo EÚ a slabý 
globálny obchod však zneisťujú 
vyhliadky rastu. A stále existuje 
riziko, že slabé výsledky hospo-
dárstva z posledných rokov by 
mohli oslabovať rast. V nadchá-
dzajúcich rokoch sa európske 
hospodárstvo už nebude môcť 
spoliehať na výnimočnú pod-
poru, ktorú dostávalo zo strany 
vonkajších faktorov, akými boli 
pokles cien ropy a znehodnoco-
vanie meny.  (TASR)
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Dražobná spol. WEMOVE INVESTMENT, a.s. oznamuje, že sa v priestoroch Business hotela 
Blue, Bratislava dňa  7.12.2016  o 13.00 hod  uskutoční 3. kolo dražby nehnuteľností 
zapísaných  na LV č. 2584, 4046, 5169 a 5357, vedených OÚ Bratislava, k.ú. Nové Mesto, 
Okres BA III, ako  nebytové priestory a prislúchajúce spoluvlastnícke podiely, 
nachádzajúce sa na adrese Račianska 17, Bratislava III. 
Cena určená ZP: 1.370.000 Eur. Najnižšie podanie je 686.500,-  Eur, výška dražobnej 
zábezpeky 15.000 Eur. Bližšie informácie na tel.: 0911 700 030

I N Z E R C I A

RegioJet musí bojovať 
o svoju prvú trať 
DOPRAVA l Ďalšie vlaky potrebujú súkromný aj nákladný železničný dopravca, bez 
rozšírenia o druhú koľaj sú však nereálne. Rezort dopravy rozšírenie nevylučuje.

Bratislava – Keď RegioJet vezie 
cestujúcich do Komárna alebo, 
naopak, do Bratislavy, nákladná 
doprava má na vyťaženej trati 
nútené prestoje. Ministerstvo 
dopravy si uvedomuje negatívne 
dôsledky pre nákladných doprav-
cov, ktorí však podľa neho ne-
malou mierou prispievajú k za-
mestnanosti a rozvoju samotné-
ho regiónu. Šéf rezortu dopravy 
Árpád Érsek preto znova otvára 
tému rozšírenia trate do Komárna 
o druhú koľaj.

Podľa šéfredaktorky Železnič-
nej revue Desany Mertinkovej za-
čalo byť na koľajniciach rušno po 
príchode spoločnosti Metrans Da-
nubia do Dunajskej Stredy v roku 
2000. „Spoločnosť tam vybudova-
la v súčasnosti najvýkonnejší ter-
minál intermodálnej prepravy na 
Slovensku.“ Z Dunajskej Stredy 
a späť jazdia pravidelné kontajne-
rové vlaky do Hamburgu, Rotter-
damu, Terstu či Istanbulu. Mer-
tinková pripomína, že keď prišiel 
v roku 2012 na túto trať RegioJet, 
zvýšil sa tým aj počet osobných 
vlakov.

Chcú viac vlakov
Trať je v súčasnosti jednou z naj-
vyťaženejších na Slovensku. Žlté 
vlaky po nej vozia viac ako 7-ti-
síc ľudí denne a Metrans k tomu 
pridáva svojich dvanásť párov 
nákladných. „Nákladné vlaky 
sú vytlačené do neatraktívnych 
časových polôh, pri vyhýbaní sa 
osobným vlakom na jednokoľaj-
nej trati musia často zastavovať, 
respektíve sa predlžujú ich vynú-
tené prestávky,“ dodala Mertinko-
vá. Pritom existuje záujem oboch 
dopravcov výkony zvýšiť. „Ak sa 

podarí trať zdvojkoľajniť, pomôže 
to rozvoju osobnej dopravy, ale aj 
možnostiam toho, že by sme my 
zvýšili prepravu o ďalšie vlaky,“ 
povedal generálny riaditeľ Met-
ransu Danubia Peter Kiss. Teraz 
to podľa neho nejde práve preto, 
že sa vlaky krížia s osobnou do-
pravou. Kiss pripomína, že okrem 
zdvojkoľajnenia by sa trať mohla 
aj elektrifikovať, elektrické rušne 
by potom totiž nemuseli meniť 
v Bratislave a Dunajskej Strede 
za diesel. Ministerstvo dopravy 
o konkrétnych termínoch zdvoj-
koľajnenia hovoriť nechce. Časť 
trate je súčasťou bratislavského 
železničného uzla, na ktorý sa 
robí štúdia. Hotová má byť do au-
gusta budúceho roku.

Trest za úspech
Na trati má teraz veľké problémy 
hlavne žltý dopravca. V rannej 

špičke odvezie jedným spojom 
až šesťsto ľudí, vlaky sú preplne-
né a ministerstvo dvíha varovný 
prst, že ak sa to nezmení, hrozia 
sankcie. 
   Zvyšovať počet vlakov pritom 
RegioJet nemôže. „Zvýšenie vý-
konov nie je možné práve s ohľa-

dom na maximálnu možnú prie-
pustnosť trate, ktorá už nemá 
rezervu,“ myslí si bývalý riaditeľ 
železníc Pavel Kravec. Práve preto 
má druhá koľaj zmysel aj pre súk-
romného dopravcu, pre ktorého je 
teraz jedinou alternatívou zvýše-
nie počtu jazdných súprav.

Veronika Šoltinská ©hn

veronika.soltinska@mafraslovakia.sk

V SKRATKE

Deficit sa udržal 
na 2,7 percenta

Bratislava – Verejná správa hospo-
dárila vlani so schodkom 2,13 mi-
liardy eur alebo 2,7 percenta 
hrubého domáceho produktu. Po 
revidovaných výsledkoch za dva 
predchádzajúce roky dosiahol defi-
cit v medziročnom porovnaní rov-
nakú hodnotu. Vyplýva to zo Sú-
hrnnej výročnej správy Slovenska 
za rok 2015 z dielne rezortu finan-
cií, ktorú včera schválila vláda. „Vý-
voj verejných financií v roku 2015 
považujem za vyvážený. Schodok 
verejnej správy dosiahol úroveň 2,7 
percenta HDP, čo vytvorilo dosta-
točnú rezervu pri plnení európ-
skych pravidiel nadmerného defici-
tu a zároveň umožnilo ekonomike 
pokračovať v akcelerácii rastu,“ 
zhodnotil vo výročnej správe mi-
nister financií Peter Kažimír.  (TASR)

Vláda podporí 
alternatívne palivá
Bratislava – Alternatívne palivá 
slúžia ako čiastočná náhrada za 
najviac používané palivá pre dopra-
vu, a to benzín a naftu. Uviedlo to 
Ministerstvo hospodárstva SR v ná-
vrhu Národného politického rámca 
pre rozvoj trhu s alternatívnymi pa-
livami, ktorý dnes schválil vládny 
kabinet. „Cieľom ich postupného 
zvyšovania v doprave je prispieť 
k diverzifikácii zdrojov na pohon, 
eliminácii emisií skleníkových ply-
nov a vylepšiť environmentálne do-

sahy tohto odvetvia,“ zdôvodnil re-
zort hospodárstva. Chýbajúci har-
monizovaný rozvoj podpory 
dopravných prostriedkov (vozidlá, 
lode a podobne) a infraštruktúry 
pre alternatívne palivá bráni podľa 
rezortu rozvoju úspor z rozsahu na 
strane ponuky a mobilite na strane 
dopytu. „Je potrebné vybudovať 
nové siete infraštruktúry, napríklad 
pre elektrickú energiu, skvapalne-
ný zemný plyn, stlačený zemný 
plyn, dobudovať siete pre skvapal-
nený ropný plyn a v prípade potre-
by pre vodík,“ podčiarklo sloven-
ské ministerstvo hospodárstva.
  (TASR)

Bratislava 
finančne podporí 
turizmus
Bratislava – Bratislavský samo-
správny kraj prerozdelí na podporu 
turizmu v rámci dotácií na budúci 
rok 250-tisíc eur. Ide o 2,5-násobok 
minuloročnej alokácie, keď kraj po 
prvý raz použil novú dotačnú sché-
mu na podporu jednotlivých oblas-
tí. Aj takto sa snaží zvyšovať atrak-
tivitu územia a obhájiť v oblasti tu-
rizmu prvenstvo. „Bratislavský kraj 

je veľmi atraktívny a každý rok sa 
preň štatistika z hľadiska turizmu 
výrazne zlepšuje. Dokonca sme na 
prvom mieste v rámci celého Slo-
venska. Suverénne sme predbehli 
Tatry v mnohých kategóriách, ale 
aj iné kraje,“ uviedol predseda 
kraja Pavol Frešo.  (TASR)

Pfizer plánuje 
zatvoriť dva z troch 
britských závodov  
Londýn – Americký farmaceutický 
koncern Pfizer plánuje uzatvoriť 
dva z troch svojich závodov v Britá-
nii, čo znamená stratu pracovných 
miest pre vyše 370 zamestnancov. 
Firma však zároveň dodala, že 
v tomto prípade nejde o dôsledky 
brexitu. Spoločnosť oznámila, že 
do augusta budúceho roka plánuje 
uzavrieť závod v Park Royal na se-
vere Londýna, ktorý firma získala 
kúpou spoločnosti Hospira. Okrem 
toho do konca roka 2020 by mala 
zatvoriť závod v meste Havant 
v grófstve Hampshire. Ponechať si 
chce len výrobný závod v južnom 
Londýne. Plány sú však súčasťou 
postupného prehodnocovania pre-
vádzok firmy vo svete a nemajú nič 
spoločné s brexitom.  (TASR)

Šéf RegioJetu Radim Jančura má pre havárie problém s chýbajúcimi súpravami. SNÍMKA: HN/PETER MAYER

Prečo je RegioJet preplnený
Rezort dopravy zistil, že vo štvr-
tine spojov RegioJet nenasadzuje 
taký počet jednotiek, aký sľúbil. 
Dopravca sa bráni, že má niekto-
ré súpravy nepojazdné po neho-
dách. Naposledy sa vlak RegioJetu 
zrazil s kamiónom v utorok, čo je 
za posledný polrok už tretia neho-
da. Výsledkom sú tri nepojazdné 
súpravy z dvanástich nasadených 
na túto trať. „V priebehu nasledu-

júceho mesiaca plánujeme zatiaľ 
kapacitu zvýšiť tak, aby sme po-
kryli výpadky po nehodách,“ in-
formoval hovorca RegioJetu Aleš 
Ondrůj. Vlaky však boli preplnené 
aj pred nehodami, spojenie Brati-
slava – Komárno dlhodobo po-
trebuje zvýšiť prepravné kapacity. 
„O ďalšom zvýšení vedieme roko-
vania – vidíme snahu ministra Ér-
seka situáciu riešiť,“ dodal Ondrůj. 

 Burza cenných papierov v Bratislave

*Pozn.: Ponuka a dopyt sa nestretli v čase.
Z aktuálneho kurzového lístka BCPB, časť akcie, podielové fondy a dlhopisy − anonymné obchody, boli redakciou HN krátené niektoré ISIN−y, 

s ktorými sa neuskutočnil počas obchodovacieho dňa žiaden obchod. Výška konverzného kurzu: 1 EUR = 30,1260 Sk. Kurzový listok prepočítaný 
do SKK burza publikuje na internetovej stránke www.bsse.sk.

Kurzový lístok číslo 213 zo dňa 9. 11. 2016 – Akcie a podielové listy
Názov CP  ISIN  Trh  Min. Max.  Posl.  Priem. Zmena  Objem  Objem v Nezr.  Objed. Stred Mena Mena
   kurz  kurz  kurz  kurz  v  v  mene  ponuka  dopyt pásma denom. obch.
        ks obch.
AKCIE A PODIELOVÉ LISTY – MODUL TVORCOV TRHU
Best Hotel Propert. SK1120005105  P 3,20 3,20 3,20 3,20 -2,4  100 320,00    3,20 EUR EUR
Tatry Mount. Resorts  SK1120010287  P  24,40  24,40  24,40  24,40 -0,4  546  13.322,40   24,40 EUR EUR

AKCIE A PODIELOVÉ LISTY
SES Tlmače  SK1120008034  H   0,8     5,5  0 EUR EUR
Slovnaft  CS0009004452  H   70     70 63,3 70 EUR EUR
Všeobecná úver.banka  SK1110001437  H 128 130 128 128,96 -3,4 208  26.824,00   128,96 EUR EUR
Biotika CS0009013453  P   45     45 34,55 0 EUR EUR
1. garantovaná 02 SK1120005832  V   0,81       3 0,7 0,81 EUR EUR
Cemmac  CS0009007752  V   57,05      50,05 0 EUR EUR
Chemolak  CS0009006754  V   10,01     12 10 0 EUR EUR
Dolkam Šuja CS0009013354  V   148,77      100 0 EUR EUR
Ekostav Michalovce  CS0005046754  V   3,01     16,1 10,01 0 EUR EUR
Kúpele Nový Smokovec  SK1120003225  V   17,5      17,5 0 EUR EUR
Kúpele Trenč.Teplice  SK1120003183  V   18,05      15,2 0 EUR EUR
Majetkový Holding SK1120005485  V 40,01 40,01 40,01 40,01  10 400,1   40,01 EUR EUR
Majetkový Holding 2 SK1120006954  V   40,01      40,01 40,01 EUR EUR
Majetkový Holding 3 SK1120006962  V   40,01      40,01 0 EUR EUR
Potravinoprojekt  CS0009000559  V   13      13 0 EUR EUR
Tatra banka SK1110001502  V   23500     23950 23500,5 0 EUR EUR
Vipo  CS0009005152  V   55,1      43 0 EUR EUR
ZTS VVÚ CS0009022157  V   23,27     45  0 EUR EUR
Allianz-Slov. poist.  SK1110004407  M 157,01 157,01 157,01 157,01 1,3 5 785,05   157,01 EUR EUR
CRH Slovensko CS0008467056  M   30     30 25 0 EUR EUR
Cementáreň L.Lúčka 5  SK1120010311  M   20,02      15 0 EUR EUR
SBERBANK Slovensko  SK1110000660  M   111,11     750 100 0 EUR EUR
SBERBANK Sl. kmeň.  SK1110000678  M   200     750 100 0 EUR EUR
SBERBANK kmeň.2 SK1110003516  M   200     750 100 0 EUR EUR
Zentiva 2 SK1120004439  M 220 220 220 220  2 440   220 EUR EUR

Objem v kusoch CP spolu: 871  Celkový objem spolu: 42.091,55 EUR

Drahé  LME USD Jedn.
Názov  Fixing PM

Základné  LME
Názov Settlement Ponuka Dopyt Jedn. 

Strategické  OTC
Názov Cena Jedn.

Zlato 1304,55 TR OZ
Striebro 18,55 TR OZ
Platila 1003,00 TR OZ
Paladium 656,00 TR OZ

Antimón 99,65 % 7500/7900 USD/mT
Arzén 99,00 % 0,9/1,1 USD/lbs
Bizmut 99,99 % 4,3/4,7 USD/lbs
Kadmium 99,99 % 0,53/0,6 USD/lbs
Kadmium 99,95 % 0,51/0,61 USD/lbs
Fe Chrome, Hi Carbon 0,75/0,85 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,80 % 12,5/13,25 USD/lbs
Kobalt - katódy 99,60 % 13,55/14 USD/lbs
Kobalt - ingot 99,30 % 12,5/13 USD/lbs
Gálium - ingot 99,99 % 115/140 USD/Kg
Germánium kov 850/1000 USD/Kg
Germánium - dioxid  600/650 USD/Kg
Indium ing. 99,97 % 185/220 USD/Kg
Magnézium 99,90 % 2100/2300 USD/mT
Ferromangán 750/800 USD/mT
Mangán elect. 1750/1900 USD/mT
Ortuť  – USD/flsk
Molyb Fe65 West 16,75/17,75 USD/Kg 
Molyb Fe60 China – USD/Kg
Ruthénium 36/40 USD/Oz
Selén 99,5 % PWD 8/9,5 USD/lbs
Silicon Fe 75 Russian 900/950 USD/mT
Silicon Metal Lumps 1550/1600 USD/mT
Tantal 55/60 USD/lbs
Titanium Sponge 99.6 7/8 USD/Kg
Ferrotitán 70 % Západ 3/3,4 USD/Kg
Tungsten Ferro 26/27 USD/Kg
Vanadium Fe 80 (T2) 19/21 USD/Kg
Vanadium Pentox 3,75/4,25 USD/lbs
Wolframite     – USD/MTU

Meď GRADE "A" 5335 5334 5335 USD/mT
Olovo 99,97 % 2127 2126 2127 USD/mT
Hliník 99,70 % 1737,5 1736,5 1737,5 USD/mT
Hliník - zliatina 1560 1550 1560 USD/mT
Nikel 99,80 % 11450 11445 11450 USD/mT
Cín 99,85 % 21700 21695 21700 USD/mT
Zinok 99,995 % 2452 2451,5 2452 USD/mT

Kovy

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

EPX Phel Base D  51,78 7,20 301,54 1,1
EEX Phel Peak D  65,09 11,95 543,72 0,07
F1BY JAN7/d 34,55 1,32 52,2 20,65

Štát Množstvo Kód Stred
Austrália 1 AUD 18,851
Bulharsko 1 BGN 13,819
EMÚ 1 EUR 27,025
Chorvátsko 1 HRK 3,601
Japonsko 100 JPY 23,591
Kanada 1 CAD 18,261
Maďarsko 100 HUF 8,862
Poľsko 1 PLN 6,229
Rumunsko 1 RON 5,999
Rusko 100 RUB 38,682
Švajčiarsko 1 CHF 25,031
USA 1 USD 24,521
Veľká Británia 1 GBP 30,354

Kurzový lístok ČNB
č. 217 (vybrané meny) 9. 11. 2016

Štát Kód Stred

Kurzový lístok ECB
č. 217  9. 11. 2016

USA USD 1,1022 
Japonsko JPY 114,54 
Bulharsko BGN 1,9558 
Česká republika CZK 27,027 
Dánsko DKK 7,4417 
V. Británia GBP 0,89030 
Maďarsko HUF 304,95 
Poľsko PLN 4,3388 
Rumunsko RON 4,5050 
Švédsko SEK 10,0025 
Švajčiarsko CHF 1,0793 
Nórsko NOK 9,1193 
Chorvátsko HRK 7,5048 
Rusko RUB 69,8562 
Turecko TRY 3,5215 
Austrália AUD 1,4336 
Brazília BRL 3,5565 
Kanada CAD 1,4798 
Čína CNY 7,4771 
Hongkong HKD 8,5467 
Indonézia IDR 14 539,12 
Izrael ILS 4,1896 
India INR 73,3765 
Južná Kórea KRW 1 270,65 
Mexiko MXN 21,8522 
Malajzia MYR 4,6688 
Nový Zéland NZD 1,5065 
Filipíny PHP 53,780 
Singapur SGD 1,5365 
Thajsko THB 38,516 
JAR ZAR 14,8301 

 Meď:  4 505,7 /t 
 Hliník:   1 666,9 /t 

Lehota platnosti: od 7.  11.  2016 do 11.  11.  2016

Kotácia kovov AVK 
vyplývajúca z cien LME 
a ďalších súvisiacich nákladov


