
 

  

 

 

 

 
 

 

 

Minulý týždeň až do stredy prebiehal v znamení korekcie 

predovšetkým na európskych akciových trhoch. Od 

polovice týždňa sa však situácia zlepšovala, čo ale 

nezabránilo prepadu hlavných európskych indexov DAX 

(-1.9 percenta), CAC 40 (-1.1 percenta) a EURO Stoxx 

50 (-1.35 percenta). Priemyselné objednávky v Eurozóne 

v marci zaznamenali medzimesačný pokles o -1.8 

percenta, pričom sa očakával miernejší pokles o -1.1 

percenta. Medziročne objednávky vzrástli o 14.1 

percenta, pri očakávanom raste o 12.9 percenta. Počet 

predaných nových domov v USA v apríli stúpol na 323 

tisíc, očakávaná bola stagnácia na 300 tisícoch, čo 

predstavuje nárast o 7.3 percent. 

Ratingová agentúra Fitch znížila výhľad ratingu Belgicka 

AA+ na „negatívny" zo „stabilný". Dôvodom sú obavy o 

tempo plnenia reforiem počas prebiehajúcej ústavnej 

krízy. Zhoršenie výhľadu obdržalo aj Taliansko a 

tradične Grécko, ktorého výnos 3-ročných dlhopisov 

poskočil na 26.15 percent. Ostro sledovaný vývoj HDP 

najväčšej ekonomiky sveta v prvom kvartáli vzrástol len 

o +1.8 percenta, oproti minulému údaju na úrovni +3.1 

percenta. Spôsobili to nižšie spotrebiteľské výdavky, 

pokles vládnych výdavkov a zvýšený dovoz. 

Euro od začiatku obchodného týždňa klesalo zajedno 

s akciovými indexmi, obrátilo však tento trend a uzavrelo 

nakoniec obchodný týždeň ziskom +0.70 percenta na 

hodnote 1.400 EUR/USD. Z firiem sa najviac darilo 

belgickej Omega Pharma (+14 percent) a poľskému 

Globe Trade Center (+5.95 percenta). Prvý menovaný, 

najväčší dodávateľ liekov v Belgicku, vzrástol najviac za 

2 a pol roka, keď sa objavili správy o tom, že vedie 

neformálne rozhovory, ktoré by mohli viesť k odkúpeniu. 

Druhý menovaný, najväčšia poľská developerská 

spoločnosť, vzrástol následne potom, čo získal zvýšenie 

ratingu od Citigroup na úroveň „držať“ z úrovne 

„predať“. 

V tomto týždni očakávame zverejnenie očakávanej miery 

inflácie v eurozóne za máj a tiež mieru nezamestnanosti 

v eurozóne za apríl. Z Ameriky prídu správy 

o spotrebiteľskej dôvere v máji, dozvieme sa aj o vývoji 

továrenských objednávok v apríli. Najočakávanejším 

údajom však bude miera nezamestnanosti svetovej 

ekonomiky číslo 1, ktorá by mala klesnúť 

z predchádzajúcej úrovne 9 percent na 8.9 percenta. 
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Zverejnené dňa 30.05.2011, 09:30 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 
z predošlého obchodného dňa  
 

 Index BODY 
Kurz 

% zmena za 

 Spoločnosť Mena týždeň rok 
     

SR - SAX BODY 236 2.5  17.5  
     
ČR - PX BODY 1239 -1.3  8.2  

ČEZ CZK 930 -1.8  8.4  

Komerční b. CZK 4057 -2.2  17.6  

O2 CZK 412 -1.1  -0.2  

Unipetrol CZK 180.9 -0.3  -6.8  

NWR CZK 274.1 -1.4   N/A 

PL - WIG20 BODY 2867 1.3  19.7  

KGHM PLN 190.0 4.6  97.3  

PEKAO PLN 164.0 -0.6  1.5  

PKN Orlen PLN 52.7 2.4  40.2  

PKO BP PLN 43.2 -0.6  8.1  

HU - BUX BODY 23059 1.9  4.9  

MOL HUF 23245 3.3  30.4  

Mtelekom HUF 549 3.8  -21.0  

OTP HUF 6040 2.0  4.1  

Richter HUF 36000 -0.8  -14.0  

AU - ATX BODY 2747 -0.8  13.4  

Erste Bank EUR 34.1 1.3  15.2  

Omv AG EUR 28.4 -3.5  7.8  

Raiffeisen EUR 37.5 1.6  7.5  

Telekom AU EUR 9.0 -8.3  -12.4  

DE - DAX BODY 7163 -1.4  20.7  

E.ON EUR 20.0 0.0  -18.5  

Siemens EUR 90.0 -1.9  22.5  

Allianz EUR 95.5 -0.7  17.4  

FRA-CAC40 BODY 3951 -1.0  12.1  

Total SA EUR 39.5 -3.7  3.2  

BNP Paribas EUR 53.5 2.3  13.0  

Sanofi-Avent. EUR 54.0 -0.0  10.2  

HOL - AEX BODY 346.1 -0.6  7.8  

Royal Dutch  EUR 24.6 0.2  15.2  

Unilever NV EUR 22.5 -0.9  1.5  

BE –BEL20 BODY 2656 -2.3  7.5  

GDF Suez EUR 25.4 -2.6  -0.5  

InBev NV EUR 41.0 -3.6  3.9  

RO - BET BODY 5486 -2.5  10.9  

BRD RON 14.3 -1.0  9.6  

Petrom RON 0.40 -3.3  35.3  

BG - SOFIX BODY 432 -1.5  14.3  

CB BACB BGN 7.5 -3.8  -37.0  

Chimimport BGN 3.2 -5.0  54.1  

SI - SBI TOP BODY 768 -0.4  -12.8  

Krka EUR 60.0 -0.3  -8.6  

Petrol EUR 223 -2.3  -19.0  

HR-CROBEX BODY 2253 0.4  13.3  

Dom hold. HRK 93.7 12.8  167.1  

INA-I. nafte HRK 4191 0.0  143.7  

TR-ISE N.30 BODY 75749 -1.8  11.1  

Akbank TRY 7.14 -3.3  -7.3  

İŞ Bankasi  TRY 4.90 -1.2  1.7  
 

 
 

 

Minulý týždeň až do stredy prebiehal v znamení korekcie 

predovšetkým na európskych akciových trhoch. Od 

polovice týždňa sa však situácia zlepšovala, čo ale 

nezabránilo prepadu hlavných európskych indexov DAX 

(-1.4 percenta), CAC 40 (-1 percento) a EURO Stoxx 50 

(-1.21 percenta). Priemyselné objednávky v Eurozóne v 

marci zaznamenali medzimesačný pokles o -1.8 percenta, 

pričom sa očakával miernejší pokles o -1.1 percenta. 

Medziročne objednávky vzrástli o 14.1 percenta, pri 

očakávanom raste o 12.9 percenta. Počet predaných 

nových domov v USA v apríli stúpol na 323 tisíc, 

očakávaná bola stagnácia na 300 tisícoch, čo predstavuje 

nárast o 7.3 percent. 

Ratingová agentúra Fitch znížila výhľad ratingu Belgicka 

AA+ na „negatívny" zo „stabilný". Dôvodom sú obavy o 

tempo plnenia reforiem počas prebiehajúcej ústavnej 

krízy. Zhoršenie výhľadu obdržalo aj Taliansko a 

tradične Grécko, ktorého výnos 3-ročných dlhopisov 

poskočil na 26.15 percent. Ostro sledovaný vývoj HDP 

najväčšej ekonomiky sveta v prvom kvartáli vzrástol len 

o +1.8 percenta, oproti minulému údaju na úrovni +3.1 

percenta. Spôsobili to nižšie spotrebiteľské výdavky, 

pokles vládnych výdavkov a zvýšený dovoz. 

Euro od začiatku obchodného týždňa klesalo zajedno 

s akciovými indexmi, obrátilo však tento trend a uzavrelo 

nakoniec obchodný týždeň ziskom +1.12 percenta na 

hodnote 1.432 EUR/USD. Z firiem sa najviac darilo 

belgickej Omega Pharma (+14 percent) a poľskému 

Globe Trade Center (+5.95 percenta). Prvý menovaný, 

najväčší dodávateľ liekov v Belgicku, vzrástol najviac za 

2 a pol roka, keď sa objavili správy o tom, že vedie 

neformálne rozhovory, ktoré by mohli viesť k odkúpeniu. 

Druhý menovaný, najväčšia poľská developerská 

spoločnosť, vzrástol následne potom, čo získal zvýšenie 

ratingu od Citigroup na úroveň „držať“ z úrovne 

„predať“. 

V tomto týždni očakávame zverejnenie očakávanej miery 

inflácie v eurozóne za máj a tiež mieru nezamestnanosti 

v eurozóne za apríl. Z Ameriky prídu správy 

o spotrebiteľskej dôvere v máji, dozvieme sa aj o vývoji 

továrenských objednávok v apríli. Najočakávanejším 

údajom však bude miera nezamestnanosti svetovej 

ekonomiky číslo 1, ktorá by mala klesnúť 

z predchádzajúcej úrovne 9 percent na 8.9 percenta. 

 

mailto:info@capitalmarkets.sk
http://www.capitalmarkets.sk/

