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Fajka mieru zažehnala dlhovú hrozbu. 

Upozornenie! Všetky obchody s cennými 

papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k 

stratám. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, 

o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou 

Bankou Slovenska. 
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Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z predošlého obchodného dňa  
 

 Index BODY 
Kurz 

% zmena za 

 Spoločnosť Mena týždeň rok 

     

SR - SAX BODY 233 2.4  8.6  
     

ČR - PX BODY 1175 -2.4  -1.4  

ČEZ CZK 870 -0.0  -0.4  

Komerční b. CZK 3759 -6.6  1.7  

O2 CZK 428 0.7  -0.9  

Unipetrol CZK 172.0 -1.1  -19.0  

NWR CZK 225.4 -3.3   N/A 

PL - WIG20 BODY 2726 -0.6  9.8  

KGHM PLN 190.9 1.0  78.7  

PEKAO PLN 159.3 -1.7  -4.2  

PKN Orlen PLN 46.8 -1.1  18.3  

PKO BP PLN 41.1 -2.3  3.3  

HU - BUX BODY 21618 -1.2  -4.7  

MOL HUF 20200 -1.2  0.1  

Mtelekom HUF 543 -0.5  -20.8  

OTP HUF 5450 -2.4  1.9  

Richter HUF 37500 -0.1  -16.7  

AU - ATX BODY 2611 -2.8  4.2  

Erste Bank EUR 33.4 -4.1  2.9  

Omv AG EUR 27.8 -2.5  8.7  

Raiffeisen EUR 34.9 -3.9  -2.3  

Telekom AU EUR 8.5 -0.6  -11.3  

DE - DAX BODY 7159 -2.3  16.7  

E.ON EUR 19.2 -1.4  -15.8  

Siemens EUR 89.4 -4.1  20.1  

Allianz EUR 91.1 -2.4  2.5  

FRA-CAC40 BODY 3673 -4.4  0.6  

Total SA EUR 37.8 -4.2  -1.5  

BNP Paribas EUR 45.5 -6.9  -14.9  

Sanofi-Avent. EUR 54.3 -1.7  21.1  

HOL - AEX BODY 329.2 -2.8  -0.9  

Royal Dutch  EUR 25.6 -0.8  20.0  

Unilever NV EUR 22.7 -2.1  0.6  

BE –BEL20 BODY 2427 -3.8  -4.4  

GDF Suez EUR 22.8 -4.6  -12.0  

InBev NV EUR 40.2 -2.7  -1.6  

RO - BET BODY 5345 -1.3  3.4  

BRD RON 13.7 -1.2  17.4  

Petrom RON 0.38 0.0  19.4  

BG - SOFIX BODY 417 -1.0  14.0  

CB BACB BGN 4.5 -2.6  -56.5  

Chimimport BGN 2.8 -6.1  35.7  

SI - SBI TOP BODY 727 -2.3  -11.0  

Krka EUR 60.4 0.5  -6.7  

Petrol EUR 210 -2.6  -13.5  

HR-CROBEX BODY 2174 3.8  16.7  

Dom hold. HRK 76.0 -1.0  115.2  

INA-I. nafte HRK 4191 0.0  152.8  

TR-ISE N.30 BODY 75615 4.2  -2.0  

Akbank TRY 7.38 5.7  -12.1  

İŞ Bankasi  TRY 4.85 3.4  -15.7  
 

Prvá obchodná seansa minulého týždňa bola po pozitívnom 

závere predchádzajúceho týždňa studenou sprchou pre 

investorov. Na trhy totiž prenikla správa o opätovnom znížení 

gréckeho ratingu, keď agentúra Moody's znížila úverový rating 

krajiny na druhú najnižšiu priečku z „Caa1“ na „Ca“. Podľa 

agentúry bude mať kombinácia gréckych dlhov a opatrení, ktoré 

na výnimočnom summite odsúhlasili predstavitelia eurozóny 

negatívny vplyv na súkromných veriteľov. Akciové trhy na tieto 

informácie reagovali návratom do teritória červených čísiel, kde 

kvôli slabším makrodátam a pokračovaniu dlhovej hrozby v USA 

zotrvali počas celého týždňa. Dôvera v ekonomiku v eurozóne 

mierne sklamala, keď v júli klesla na 103.2 bodu, pričom 

analytici očakávali miernejší pokles na 104 bodov z júnových 

105.1 bodu. Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti 

v USA príjemne prekvapil, keď v týždni do 23. júla klesol z 

revidovaných 418 tisíc na 398 tisíc žiadostí. Očakával sa 

miernejší pokles o 3 tisíc žiadostí. Naopak, výrazne klesol index 

žiadostí o hypotéky podľa MBA v USA, keď v týždni do 22. júla 

zaznamenal pokles o -5.0 percenta v porovnaní s rastom +15.5 

percenta z predchádzajúceho týždňa. Správa Ministerstva 

obchodu USA v piatok priniesla neoslnivé anualizované údaje 

o vývoji HDP krajiny. Ten v druhom kvartáli tohto roku dokázal 

rásť len o miernych 1.3 percenta v porovnaní s 1.9 percentami 

z prvého kvartálu 2011. Analytici pritom očakávali len miernu 

korekciu ukazovateľa na 1.8 percenta. Udalosťou minulého 

týždňa však bolo hlasovanie o navýšení dlhového stropu USA zo 

súčasných 14.29 bilióna dolárov. Americkí „náčelníci“ po 

niekoľkých týždňoch dospeli k spoločnej dohode a odvrátili tak 

hroziaci bankrot krajiny. O dohode, ktorú ešte musí schváliť 

Kongres, v nedeľu večer informoval prezident Obama. Dolár sa 

síce ocitol pod výrazným tlakom, voči euru však svoj 

minulotýždňový vývoj uzavrel takmer bez zmeny, so stratou -

0.09 percenta na úrovni 1.4374 EUR/USD. 
 

Z korporátnej sféry príjemne prekvapila francúzska automobilka 

Renault, ktorá vyhlásila, že v prvom polroku 2011 dokázala 

zvýšiť svoj zisk o 56 percent na 2.1 miliárd eur v porovnaní 

s hodnotou zisku spred roka. Akcie spoločnosti na správu 

zareagovali +4.51 percentným rastom, neskôr sa však podriadili 

globálnym poklesom. Renault týždeň uzavrel s -2.06 percentnou 

stratou na úrovni 37.265 eur. Akcie Vodafone Group v Londýne 

si prešli opačným vývojom, vzrástli o +4.53 percent na 172 

britských pencí. Verizon Communications, čiže joint venture 

Vodafone Group a Verizon Wireless, vyhlásil že vyplatí 

dividendu. Tá má byť pre Vodafone vo výške 2.8 miliardy libier, 

z ktorých vyplatí 2 miliardy akcionárom vo forme extra dividend. 
 

Tento týždeň sa na poli makrodát zameriame na vývoj trhu práce 

v USA, kde sa zverejnia zmeny v počte výplatných pások mimo 

poľnohospodárstva a nezamestnanosť, podobne ako v eurozóne. 

V rámci eurozóny sa zverejnia aj júnové maloobchodné predaje 

a očakáva sa aj zasadnutie ECB, kde by mohlo dôjsť k ďalšiemu 

zvýšeniu základnej úrokovej sadzby. 
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