
 

  

 

 

Začiatok minulého týždňa priniesol na trhy pesimizmus 

spôsobený predovšetkým údajom z trhu práce v eurozóne, 

keď sa v pondelok o 11:00 SEČ zverejnil ukazovateľ 

nezamestnanosti, ktorý v septembri indikoval rast na 10.2 

percenta, čím nenaplnil očakávania na úrovni 10.0 percent. 

Augustový údaj nezamestnanosti bol taktiež revidovaný 

smerom hore z 10.0 percent na 10.1 percenta. Svoj kus slávy 

si odniesol aj grécky premiér, ktorý sa rozhodol položiť 

zakončenie takmer polročného vyjednávania do rúk 

gréckeho ľudu a vyhlásil referendum spojené s vyjadrením 

dôvery vláde. Dojednané škrty gréckych dlhov tak odložil 

na okraj útesu a to nenadchlo investorov a ani politikov 

eurozóny. Našťastie nasledovalo viac priaznivých správ, 

ktoré skorigovali prepady na akciových trhoch. Prvou bolo 

vyjadrenie nového prezidenta ECB Maria Draghiho o tom, 

že ECB znižuje základnú úrokovú sadzbu o 25 bodov na 

1.25 percenta. Trhy zareagovali otočením vývoja, ktorý ešte 

umocnili správy, že z gréckeho referenda pravdepodobne 

nič nebude, čo sa potvrdilo v piatok. Priaznivé boli aj správy 

z druhej strany Atlantiku, keď počet nových žiadostí o 

podporu v nezamestnanosti v týždni do 29. októbra vzrástol 

o 397 tisíc, čo je menej ako odhadovaných 400 tisíc. Počet 

pokračujúcich podpôr vzrástol na 3.683 miliónov, trhy však 

očakávali nárast až na 3.693 miliónov. Podobne aj celková 

nezamestnanosť v USA klesla na 9 percent, pričom 

očakávali stagnáciu na úrovni 9.1 percenta. 

Z korporátneho hľadiska bolo veľkou zaujímavosťou IPO 

internetového zľavového servera, spoločnosti Groupon, 

z ktorého sa vykľulo druhé najväčšie IPO technologickej 

spoločnosti po megaúspešnom Google. Spoločnosť upísala 

akcie v hodnote 700 miliónov dolárov a trhová kapitalizácia 

sa vyšplhala na približne 17.8 miliardy dolárov. 

Z európskych firiem sa minulý týždeň darilo hlavne 

spoločnostiam Palfinger (+5.1 percenta) a Merck (+4.9 

percenta). Prvá menovaná ťažila z vyhlásenia o spätnom 

odkupe akcií spoločnosti a tiež zo zvýšeného odporúčania 

od UniCredit. Druhá menovaná, jedna z najväčších 

farmaceutických spoločností, ťažila z dobrých výsledkov ale 

predovšetkým z toho, že im Health Canada, ktorá pôsobí 

ako regulátor, schválila liek Survivac, ktorý má liečiť 

rakovinu vaječníkov. 

Tento týždeň očakávame z eurozóny vývoj 

maloobchodných tržieb, z USA potom obchodnú bilanciu, 

vývoj indexu dovozných cien, veľkoobchodné zásoby 

a samozrejme aj novinky z trhu práce.  
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Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z predchádzajúceho obchodného dňa  
 

 Index BODY 
Kurz 

% zmena za 

 Spoločnosť Mena týždeň rok 
     

SR - SAX BODY 215.9  -1.7  -1.7  
     

ČR - PX BODY 917.7  -5.2  -21.8  

ČEZ CZK 760.5  -2.1  -2.2  

Komerční b. CZK 3429.0  -5.0  -17.8  

O2 CZK 378.2  -2.8  -5.3  

Unipetrol CZK 173.0  -1.7  -13.0  

NWR CZK 146.0  -3.0  -33.6  

PL - WIG20 BODY 2362.7  -2.1  -13.2  

KGHM PLN 163.0  3.2  21.9  

PEKAO PLN 147.2  -1.2  -22.5  

PKN Orlen PLN 40.0  -1.3  -10.0  

PKO BP PLN 34.8  -5.7  -25.6  

HU - BUX BODY 16782.5  -3.4  -28.1  

MOL HUF 16100.0  -4.2  -21.1  

Mtelekom HUF 520.0  -0.6  -13.2  

OTP HUF 3226.0  -6.2  -45.3  

Richter HUF 35410.0  0.3  -24.1  

AU - ATX BODY 1984.3  -5.3  -27.1  

Erste Bank EUR 15.1  -17.0  -55.2  

Omv AG EUR 25.0  -4.2  -8.0  

Raiffeisen EUR 19.1  -16.7  -54.0  

Telekom AU EUR 8.4  -2.9  -25.5  

DE - DAX BODY 5966.2  -6.0  -11.4  

E.ON EUR 16.6  -7.5  -26.3  

Siemens EUR 74.1  -5.3  -11.2  

Allianz EUR 76.2  -8.3  -17.0  

FRA-CAC40 BODY 3123.6  -6.7  -20.3  

Total SA EUR 37.0  -3.5  -8.8  

BNP Paribas EUR 30.9  -15.0  -43.2  

Sanofi-Avent. EUR 49.3  -5.7  -2.8  

HOL - AEX BODY 302.0  -3.5  -12.5  

Royal Dutch  EUR 25.3  -1.3  5.8  

Unilever NV EUR 24.5  -1.5  8.8  

BE –BEL20 BODY 2082.0  -5.3  -23.2  

GDF Suez EUR 20.1  -7.7  -29.9  

InBev NV EUR 39.5  -1.1  -10.3  

RO - BET BODY 4511.1  -3.3  -13.2  

BRD RON 10.9  -5.0  -9.2  

Petrom RON 0.3  -4.4  -9.4  

BG - SOFIX BODY 339.9  -1.1  -0.7  

CB BACB BGN 3.8  -3.8  -58.7  

Chimimport BGN 1.7  -2.7  -21.6  

SI - SBI TOP BODY 628.5  -1.3  -27.7  

Krka EUR 53.0  0.8  -15.2  

Petrol EUR 160.1  -3.1  -41.8  

HR-CROBEX BODY 1841.0  -0.4  -2.0  

Dom hold. HRK 80.1  6.9  134.3  

INA-I. nafte HRK 4191.2  0.0  134.2  

TR-ISE N.30 BODY 68268.9  -1.4  -24.4  

Akbank TRY 6.6  -0.9  -30.8  

İŞ Bankasi  TRY 4.1  -2.4  -37.8  
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