
 

  

 

 

Začiatok nového roka, ktorý postupne získava prívlastok „rozhodu-

júci“, až „zlomový“, na akciové trhy priniesol zmiešaný vývoj. Silný 

štart, pod ktorý sa podpísali zisky z prvých dvoch seansí pribrzdil až 

neskorší príchod červených čísiel. Nemecký DAX si z trhov odniesol 

+2.7 percenta, kým maďarský BUX naďalej „chátral“ a odovzdal -5.1 

percent zo svojej hodnoty. Dlhodobé problémy našich južných 

susedov vyústili k strate ratingu v investičnom pásme aj u 

agentúry Fitch. Tá sa totižto pridala k Standard & Poor´s a Moody´s 

a znížila rating krajiny na úroveň "BB+" s negatívnym výhľadom. 

Často skloňovaná kontroverznosť vnútroštátnej politiky a obavy, že 

krajina nebude schopná zaistiť finančnú pomoc od MMF a EU 

v kombinácii s ratingom vôbec nepomohli maďarskej mene, ktorá 

narazila na svoje nové historické minimum 324.24 EUR/HUF.  
 

O rozšírenie vlny výpredajov sa v druhej polke týždňa znovu postaral 

bankový sektor na starom kontinente. Banky strácali od momentu, 

keď španielska tlač reportovala, že vláda uvažuje nad možnosťou 

požiadania o pôžičku od EU a MMF. Podľa nepotvrdenej správy by 

mali Španieli požiadať o finančnú pomoc za účelom financovania 

reštrukturalizácie ich národnej banky.  
 

K rozsiahlym stratám finančného sektora výrazne prispeli aj akcie 

UniCredit SpA, ktoré od novembrového ohlásenia emisie nových 

akcií klesli o takmer 50 percent a aj počas uplynulého týždňa vyvolali 

viacnásobné zastavenie svojho obchodovania v Miláne. Talianska 

banka v rámci predaja nových akcií za cenu 1.943 eur chce zvýšiť 

svoje základné imanie o 7.5 miliárd eur. Tento krok ale nejedného 

investora privádza k rozhodnutiu zbaviť sa svojho podielu v banke, 

akcie UniCredit SpA tak stratili 37.98 percent a týždeň ukončili na 

hodnote 3.982 eur. Na cestu záporného vývoja sa vydalo aj euro, 

ktoré voči doláru počas týždňa stratilo –1.84 percent a týždeň 

uzavrelo na hodnote 1.2722 EUR/USD. 
 

Zámorie ostalo výpredajmi menej dotknuté a vo štvrtok už hlásilo 

dobré vyhliadky pre piatkový údaj nezamestnanosti, keď nové 

žiadosti o podporu v nezamestnanosti v týždni do 31. decembra 

minulého roka klesli o 9 tisíc na úroveň 372 tisíc žiadostí, pričom 

analytici počítali s miernejším poklesom na 375 tisíc žiadostí. 

Nezamestnanosť v USA, ktorá sa zverejnila v piatok taktiež 

prekvapila, keď za mesiac december nečakane klesla na 8.5 percenta 

v porovnaní s očakávaným rastom na úroveň 8.7 percenta.  
 

Investorov svojim výkonom počas minulého týždňa presvedčili 

hlavne automobilky, a to vďaka predpovediam R. L. Polk & Co., 

ktorá podľa agentúry Bloomberg pre rok 2012 predpovedá 6.7 

percentný rast predajov áut a ľahkých dodávok, ťahaných 

predovšetkým dopytom z Číny. Nemecký DAX svojim 7.52 

percentným rastom okrem iného podporil aj Daimler, ktorý tak 

týždeň ukončil na hodnote 36.47 eura. 
 

Tento týždeň očakávame ohlásenie úrokovej sadzby zo strany ECB 

a zverejnenie priemyselnej produkcie eurozóny za november. V USA 

sa zverejnia decembrové maloobchodné tržby a predbežný vývoj 

spotrebiteľskej dôvery podľa prieskumov michiganskej univerzity. 
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Nový rok do USA priniesol viac práce. 

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 09.01.2012, 09:30 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z predchádzajúceho obchodného dňa  
 

 Index BODY 
Kurz 

% zmena za 

 Spoločnosť Mena týždeň rok 
     

SR - SAX BODY 214.8  -0.4  -6.0  
     

ČR - PX BODY 894.4  -1.8  -28.6  

ČEZ CZK 769.6  -2.1  -7.9  

Komerční b. CZK 3243.0  -2.6  -26.5  

O2 CZK 377.0  -1.6  -2.0  

Unipetrol CZK 170.0  -0.6  -13.0  

NWR CZK 139.5  2.7  -54.6  

PL - WIG20 BODY 2157.4  -0.2  -20.3  

KGHM PLN 114.0  2.8  -31.5  

PEKAO PLN 139.3  -3.3  -21.7  

PKN Orlen PLN 34.2  1.4  -24.3  

PKO BP PLN 32.1  -2.2  -22.9  

HU - BUX BODY 16107.7  -5.1  -28.2  

MOL HUF 16300.0  -6.1  -24.7  

Mtelekom HUF 481.0  -7.3  -14.1  

OTP HUF 2960.0  -8.0  -44.9  

Richter HUF 35100.0  2.6  -20.1  

AU - ATX BODY 1891.2  0.6  -34.3  

Erste Bank EUR 12.4  -8.6  -64.5  

Omv AG EUR 23.9  2.3  -22.9  

Raiffeisen EUR 18.9  -7.1  -55.2  

Telekom AU EUR 9.0  -2.6  -12.8  

DE - DAX BODY 6057.9  2.7  -13.2  

E.ON EUR 17.0  2.0  -25.7  

Siemens EUR 76.1  2.9  -15.4  

Allianz EUR 73.9  -0.0  -19.0  

FRA-CAC40 BODY 3137.4  -0.7  -19.6  

Total SA EUR 40.0  1.2  -3.8  

BNP Paribas EUR 28.5  -6.2  -42.9  

Sanofi-Avent. EUR 56.3  -0.9  11.9  

HOL - AEX BODY 311.1  -0.4  -12.8  

Royal Dutch  EUR 28.9  2.7  14.9  

Unilever NV EUR 26.3  -0.9  12.9  

BE –BEL20 BODY 2093.3  0.5  -20.3  

GDF Suez EUR 20.7  -2.1  -24.9  

InBev NV EUR 46.4  -1.9  5.5  

RO - BET BODY 4379.6  2.7  -21.0  

BRD RON 10.6  1.7  -17.4  

Petrom RON 0.3  3.5  -17.5  

BG - SOFIX BODY 314.4  -1.9  -13.8  

CB BACB BGN 3.9  -0.0  -60.3  

Chimimport BGN 1.4  2.0  -42.6  

SI - SBI TOP BODY 580.0  -1.6  -31.3  

Krka EUR 49.1  -7.2  -21.4  

Petrol EUR 161.0  3.8  -39.9  

HR-CROBEX BODY 1738.4  0.8  -19.2  

Dom hold. HRK 73.1  5.0  110.0  

INA-I. nafte HRK 3750.0  -1.7  17.1  

TR-ISE N.30 BODY 60285.8  -2.3  -29.5  

Akbank TRY 5.8  -4.3  -33.3  

İŞ Bankasi  TRY 3.3  -0.3  -43.3  
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