
 

  

 

 

Z pohľadu makrodát bol minulý týždeň úspešnejší v zámorí. 

Index cien výrobcov v septembri v USA medzimesačne 

vzrástol o +0.8 percenta, očakávania boli na úrovni +0.2 

percenta. Medziročne stúpol index o +6.9 percenta, očakávania 

analytikov boli na úrovni +6.4 percenta. Index 

spotrebiteľských cien v USA vzrástol v septembri o 0.3 

percenta, v porovnaní s predchádzajúcim rastom o 0.4 

percenta. Čo sa Európy týka, index ekonomického sentimentu 

podľa ZEW v Eurozóne v októbri klesol na -51.2 bodu zo 

septembrovej úrovne -44.6 bodu. Rast akciových indexov na 

začiatku týždňa bol hnaný predovšetkým očakávaním 

zasadnutia G-20, na ktorom mali svojím dielom finančnej 

pomoci eurozóne prispieť krajiny BRIC. Investorov však 

rýchlo schladila Angela Merkelová, ktorá cez svojho hovorcu 

investorom s ružovými okuliarmi, ako aj naivným politickým 

indivíduám dala jasne najavo, že blížiaci sa summit G20 

neposkytne komplexné riešenie dlhovej krízy v eurozóne. 
 

Na pohode nepridala ani agentúra Moody´s, ktorá pohrozila 

odobraním stabilného ratingu Francúzska a to hlavne kvôli 

vlastnému zadlženiu a záväzkom za iné krajiny eurozóny. 

Pozitívnu náladu na akciové trhy priniesli až správy o tom, že 

sa Nemecko s Francúzskom dohodli na navýšení EFSF zo 

súčasných 440 miliárd na 2 bilióny eur. Ani táto nálada však 

nevydržala dlho, nakoľko sa objavila správa, že môže dôjsť 

k odloženiu summitu G-20. Dôvodom pre odklad by mohli byť 

pokračujúce nezhody nielen ohľadom uvoľnenia objemu 

financií potrebných na presvedčenie trhov, ale aj spôsob akým 

by sa súkromný sektor mal na zastavení krízy podieľať. 
 

Z korporátneho sektora svojou schopnosťou rásť prekvapila 

spoločnosť Metro, ktorej akcie vzrástli o + 5.57 % na úroveň 

33.575 Eur. Prevádzkovateľ siete obchodov a obchodných 

domov zverejní svoje výsledky za 3. kvartál tohto roku 3. 

novembra, pričom výkonný riaditeľ spoločnosti Eckhard 

Cordes vyhlásil, že očakáva vyššie zisky ako v roku 2010 (2.4 

miliardy eur) a to hlavne v Ázii, kde tržby počas minulého 

roka vzrástli až o 11 percent. Svojou výkonnosťou, naopak 

menej presvedčili akcie spoločnosti Arcelormittal, ktoré stratili 

-4.7 % a týždeň ukončili na hodnote 13.68 eur. Oceliari totižto 

počas minulého týždňa uviedli, že spoločnosť dočasne uzavrie 

jednu zo svojich troch vysokých pecí v Poľsku. Ako dôvod 

uviedli oslabenie dopytu po oceli v Európe. 
 

Počas tohto týždňa očakávame potvrdenie anticipovanej 

stagnácie ukazovateľa spotrebiteľskej dôvery v eurozóne a to 

na -19.9 bodoch v októbri. Druhá strana Atlantiku nám prinesie 

predbežný vývoj HDP podľa anualizovaných údajov za 3. 

kvartál. 
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Skepsa pred G-20  
 

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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Zverejnené dňa 24.10.2011, 10:30 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z predchádzajúceho obchodného dňa  
 

 Index BODY 
Kurz 

% zmena za 

 Spoločnosť Mena týždeň rok 
     

SR - SAX BODY 222.8  3.3  -0.7  
     

ČR - PX BODY 931.3  -0.5  -18.3  

ČEZ CZK 742.1  -1.6  -3.6  

Komerční b. CZK 3550.0  2.0  -9.1  

O2 CZK 398.0  1.3  2.6  

Unipetrol CZK 171.8  -0.6  -11.7  

NWR CZK 140.3  -2.2  -36.2  

PL - WIG20 BODY 2305.4  0.2  -13.1  

KGHM PLN 142.5  -2.4  13.2  

PEKAO PLN 142.5  -0.3  -24.2  

PKN Orlen PLN 38.6  0.0  -3.1  

PKO BP PLN 35.6  0.9  -22.6  

HU - BUX BODY 17423.3  -0.1  -26.4  

MOL HUF 17000.0  -0.2  -20.0  

Mtelekom HUF 516.0  3.0  -12.2  

OTP HUF 3440.0  -1.4  -42.3  

Richter HUF 35650.0  -0.1  -23.5  

AU - ATX BODY 1956.7  -1.6  -27.3  

Erste Bank EUR 16.0  -2.6  -50.6  

Omv AG EUR 25.5  2.9  -6.0  

Raiffeisen EUR 21.8  -2.9  -47.1  

Telekom AU EUR 8.3  0.6  -25.2  

DE - DAX BODY 5971.0  0.1  -9.7  

E.ON EUR 17.1  -2.8  -23.5  

Siemens EUR 74.0  -1.1  -11.7  

Allianz EUR 78.6  0.7  -12.6  

FRA-CAC40 BODY 3171.3  -1.4  -18.2  

Total SA EUR 38.0  2.1  -2.9  

BNP Paribas EUR 31.8  -1.5  -39.8  

Sanofi-Avent. EUR 51.0  0.2  1.9  

HOL - AEX BODY 305.7  1.1  -10.6  

Royal Dutch  EUR 25.8  3.9  14.9  

Unilever NV EUR 24.6  -0.2  13.9  

BE –BEL20 BODY 2138.8  -2.9  -20.5  

GDF Suez EUR 21.5  -8.8  -23.8  

InBev NV EUR 40.0  0.0  -12.3  

RO - BET BODY 4549.5  1.6  -13.5  

BRD RON 11.5  2.6  -6.3  

Petrom RON 0.3  3.7  -8.3  

BG - SOFIX BODY 343.5  1.7  -0.8  

CB BACB BGN 3.7  5.7  -62.2  

Chimimport BGN 1.8  -0.4  -21.7  

SI - SBI TOP BODY 630.4  0.3  -24.8  

Krka EUR 53.0  -0.9  -16.6  

Petrol EUR 164.5  0.7  -35.7  

HR-CROBEX BODY 1802.7  -1.1  -4.1  

Dom hold. HRK 71.3  0.1  106.2  

INA-I. nafte HRK 4191.2  0.0  156.9  

TR-ISE N.30 BODY 68864.1  -5.2  -23.3  

Akbank TRY 6.6  -7.5  -30.7  

İŞ Bankasi  TRY 4.4  -8.0  -34.6  
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