
 
  

 
 

 

Ničivé zemetrasenie a tsunami okrem toho, že spôsobili škody 
v astronomických výškach a vyžiadali si tisícky ľudských životov, 
dostali Japonsko aj na pokraj jadrovej krízy, ktorú sa Japonci snažia 
zažehnať všetkými možnými spôsobmi. Fakty, že tamojší investori sa 
potrebovali dostať k  svojim vkladom a otvorené pozície uzatvárali 
pod tlakom, vyvolali turbulentné reakcie japonských trhov. Priam 
nervózna atmosféra sa preniesla tak na európske, ako aj na americké 
trhy a výrazne prehĺbila marcovú korekciu. Počas prvých dvoch 
seansí odovzdal japonský Nikkei 225 celkom 16.73 percenta zo svojej 
hodnoty, čo v kumulácii so stratami z predchádzajúceho týždňa 
znamenalo najvýraznejšiu vlnu výpredajov od októbra 2008. Hlavné 
európske indexy rapídne klesali, pričom najviac z nich si odpísal 
nemecký DAX a BEL 20, a to 4.5 resp. 3.2 percenta. Uvedomenie si 
nebezpečných „vedľajších účinkov“ atómovej energie dalo dostatok 
priestoru pre potvrdzujúce sa úvahy o potrebe obmedzenia využívania 
nukleárnych energií, čo využili akcie spoločností investujúcich do 
rozvoja alternatívnych zdrojov. Dopad udalostí na trhy v USA do 
určitej miery dokázalo stlmiť vyhlásenie FED-u, že naďalej hodlá 
pokračovať v podpore ekonomiky prostredníctvom výkupu dlhopisov 
ako aj výrok o nezvyšovaní úrokovej miery v blízkej budúcnosti. 
Makrodáta z USA svojim vývojom už menej oslnili, keď priemyselná 
produkcia vo februári klesla o 0.1 percenta, pričom sa očakával jej 
rast o 0.6 percenta. Priemyselná produkcia sedemnástich krajín 
s eurom v januári vzrástla o 0.3 percenta oproti 0.1 percentným 
poklesom z decembra 2010. Februárový index spotrebiteľských cien 
(CPI) v USA svoj stagnujúci status na úrovni 0.4 percenta nepotvrdil 
a vzrástol o 0.5 percenta medzimesačne. K podobnej zmene došlo aj 
v Eurozóne, kde inflácia vzrástla podľa očakávaní o 0.4 percenta. 
Euro si voči doláru minulý týždeň pripísalo 2 percentá a uzavrelo na 
1.4182 EUR/USD. Pozornosti investorov neunikali ani udalosti 
v Líbyi, ktoré dokázali turbulentne vplývať na cenu ropy. Tá si 
napriek zvýšenej volatilite odpísala miernych -0.09 percenta na 
úroveň 101.07 dolára za barel. OSN vo štvrtok schválila rezolúciu, 
ktorá umožňuje použitie "všetkých potrebných opatrení" na 
zastavenie ofenzívy proti líbyjským povstalcom. Na potenciálny 
vojenský zákrok, režim Muammara Kaddáfiho reagoval uzavretím 
prímeria s povstalcami, ktoré však „stroskotalo“, došlo tak 
k vojenskému zákroku voči Kaddáfiho silám. 
 

Tragické „atómové“ udalosti v Japonsku a predpokladaný rast cien 
elektriny priali spoločnosti Verbund, ktorá až 90 percent svojej domá-
cej produkcie získava vo vodných elektrárňach. Akcie producenta 
zelenej energie po získaní viacerých zvýšených odporúčaní vzrástli 
o 16.47 percenta na 29.46 eura. Zatvorenie siedmych najstarších 
atómových reaktorov v Nemecku na dobu troch mesiacov a špekulá-
cie o budúcom znížení využívania jadrovej energie vo svete vyvolali 
rast cien elektriny, ako aj zvýšenie dopytu po fosílnych palivách. 
Z rastu cien uhlia ťažili aj akcie českého ťažobného obra New World 
Resources, ktoré si v Prahe pripísali 6.77 percenta na 276 korún. 
 

Tento týždeň sa zverejní vývoj HDP za 4. kvartál a údaje z trhu 
nehnuteľností v USA. V Bruseli budeme svedkami summitu EÚ 
a zverejnia sa aj nové priemyselné objednávky za január v Eurozóne. 
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Kurzy indexov a akcií sú zatváracie 
hodnoty z predošlého obchodného dňa  
 

 Index BODY % zmena za 

 Spoločnosť Mena 

Kurz 
týždeň rok 

     
SR - SAX BODY 242 3.5 -0.1 
     
ČR - PX BODY 1211 -0.5 0.2 

ČEZ CZK 829 2.5 -8.6 
Komerční b. CZK 4200 -2.5 5.3 

O2 CZK 407 0.6 -9.8 
Unipetrol CZK 172.0 -1.4 12.4 

NWR CZK 276.0 6.8 31.9 
PL - WIG20 BODY 2780 1.1 13.7 

KGHM PLN 175.0 2.6 70.6 
PEKAO PLN 167.2 -0.6 0.4 

PKN Orlen PLN 52.0 3.0 37.2 
PKO BP PLN 43.0 1.7 8.4 
HU - BUX BODY 22161 -0.6 -7.7 
MOL HUF 23050 -0.9 13.7 

Mtelekom HUF 574 1.2 -23.5 
OTP HUF 5370 -1.6 -21.1 

Richter HUF 36780 0.8 -12.8 
AU - ATX BODY 2789 -0.1 8.0 

Erste Bank EUR 34.7 -2.8 15.3 
Omv AG EUR 30.4 0.4 8.8 

Raiffeisen EUR 38.8 -3.2 9.3 
Telekom AU EUR 10.0 -2.9 3.0 
DE - DAX BODY 6664 -4.5 10.8 
E.ON EUR 20.9 -9.3 -21.0 

Siemens EUR 90.4 -0.9 26.0 
Allianz EUR 93.9 -5.9 4.7 
FRA-CAC40 BODY 3810 -3.0 -3.2 
Total SA EUR 40.8 -3.5 -4.2 
BNP Paribas EUR 52.0 -2.1 -9.1 
Sanofi-Avent. EUR 47.1 -4.6 -16.7 
HOL - AEX BODY 350.4 -2.4 2.5 
Royal Dutch  EUR 24.6 -0.3 12.4 
Unilever NV EUR 21.2 -2.9 -5.8 
BE –BEL20 BODY 2567 -3.2 -3.3 
GDF Suez EUR 26.3 -3.4 -5.7 
InBev NV EUR 38.9 -5.2 2.4 
RO - BET BODY 5691 -2.0 -4.0 
BRD RON 14.0 -0.7 -10.3 

Petrom RON 0.40 1.3 19.0 
BG - SOFIX BODY 432 -1.0 2.8 

CB BACB BGN 8.5 -3.4 -41.8 
Chimimport BGN 3.4 -2.0 28.0 
SI - SBI TOP BODY 817 -0.9 -13.9 
Krka EUR 61.0 0.4 -7.5 

Petrol EUR 226 -6.4 -26.1 
HR-CROBEX BODY 2261 0.4 4.5 

Dom hold. HRK 50.8 -2.2 27.9 
INA-I. nafte HRK 3996 5.1 122.2 
TR-ISE N.30 BODY 78568 0.2 17.7 
Akbank TRY 7.58 -3.3 11.1 

ĐŞ Bankasi  TRY 5.02 0.4 13.6 
 

 


