
 

  

 

 

Minulý týždeň na európskych trhoch bol prvým stratovým za 

posledné 2 mesiace. Dôvodom bola predovšetkým nekonečná 

grécka telenovela. Predstavitelia momentálne asi 

najsledovanejšej krajiny sveta sa totiž dlho nevedeli odhodlať 

k nevyhnutným krokom k získaniu ďalšej pôžičky na 

odvrátenie bankrotu, ktoré sa však pravdepodobne rovnajú 

politickej samovražde. Nakoniec Grécko pristúpilo na tvrdé 

požiadavky veriteľov a zoškrtá výdavky a 15000 miest 

v štátnej správe, čomu sa až doteraz vyhýbalo. Otázne však je, 

nakoľko sa zbytočné odkladanie tohto kroku podpísalo na 

ochote eurolídrov schváliť úver, keďže sa im reformy 

krvopotne schválené vládnymi predstaviteľmi zdajú 

nedostatočné a tak si schválenie úveru nechali na stredu, avšak 

len v prípade splnenia podmienok. Tento týždeň tak 

pravdepodobne budeme svedkami dohry tejto už neoriginálnej 

paródie na záchranu. 

Na druhej strane Atlantiku úradoval prezident Obama, ktorý 

uvalil prísnejšie sankcie voči Iránu a to formou zmrazenia 

všetkých aktív a majetku iránskeho štátu, finančných inštitúcií 

a centrálnej banky v USA. Táto správa podporila rast ropy 

Brent, ktorej jedným z najväčších vývozcov je práve Irán 

a počas týždňa posilnila o 2.3 percenta. V piatok ale korigovala 

svoj rast, keďže IEA znížila výhľad svetového dopytu po rope 

2012 o 300 tisíc barelov za deň na 89.9 miliónov barelov za 

deň.  

Euro počas týždňa posilňovalo v nádeji, že sa Grécko konečne 

dohodne a do štvrtka vzrástlo o +1.19 percenta, v piatok však 

korigovalo po vyhlásení o odklade schválenia úveru pre 

nespokojnosť s objemom škrtov gréckych výdavkov. 

Z korporátneho hľadiska za víťazov pokladáme spoločnosti 

Alcatel-Lucent (+14 percent) a TomTom (+9.8 percenta). Prvá 

menovaná ťažila z hospodárskych výsledkov za fiškálny rok 

2011, keď dosiahla zisk na akciu na úrovni 0.329 euro, čím 

prekonala očakávania o +61.28 percenta. Druhá menovaná, 

holandský výrobca navigačných zariadení, mieri na trh 

s automobilovým poistením, keď sa dohodla s britskou 

poisťovňou Motaquote, že jej poskytne technológiu, vďaka 

ktorej by mohli mať bezpečne jazdiaci vodiči nižšie poistky.  

Tento týždeň bude bohatý na makroúdaje z oboch strán 

Atlantiku. Európske bude zastupovať priemyselná produkcia 

eurozóny, obchodná bilancia eurozóny a aj jej medzikvartálny 

vývoj HDP. Americké makroúdaje prinesú maloobchodné 

tržby, priemyselnú produkciu, vývoj indexu spotrebiteľských 

cien a tiež cien výrobcov. Samozrejmosťou budú najnovšie 

údaje z trhu práce. 
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Napätie rastie – hlavne v Grécku a Iráne 

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 13.02.2012, 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 208.2  0.8  -11.2  
     

ČR - PX BODY 990.8  -1.9  -19.8  

ČEZ CZK 805.0  0.2  -1.2  

Komerční b. CZK 3606.0  -4.6  -15.1  

O2 CZK 372.0  -1.6  -6.3  

Unipetrol CZK 168.5  -3.7  -5.3  

NWR CZK 152.5  -4.7  -44.7  

PL - WIG20 BODY 2325.0  -2.1  -14.1  

KGHM PLN 135.6  -5.8  -21.9  

PEKAO PLN 157.0  -2.1  -7.0  

PKN Orlen PLN 37.1  -5.4  -17.4  

PKO BP PLN 35.5  -2.0  -15.5  

HU - BUX BODY 19026.8  -3.2  -13.8  

MOL HUF 19390.0  -3.0  -9.2  

Mtelekom HUF 533.0  -2.6  0.4  

OTP HUF 3975.0  -3.3  -29.1  

Richter HUF 37150.0  -4.4  -5.3  

AU - ATX BODY 2175.1  -1.8  -26.9  

Erste Bank EUR 18.4  -0.7  -51.6  

Omv AG EUR 26.6  -1.5  -21.5  

Raiffeisen EUR 27.2  -3.9  -38.3  

Telekom AU EUR 8.9  -1.2  -16.0  

DE - DAX BODY 6693.0  -1.1  -8.8  

E.ON EUR 16.4  -4.2  -33.9  

Siemens EUR 74.4  -1.9  -20.6  

Allianz EUR 87.0  -1.7  -17.9  

FRA-CAC40 BODY 3373.1  -1.6  -17.6  

Total SA EUR 40.6  -1.0  -6.7  

BNP Paribas EUR 35.1  -0.4  -37.9  

Sanofi-Avent. EUR 56.3  0.6  11.7  

HOL - AEX BODY 320.1  -1.9  -13.6  

Royal Dutch  EUR 27.4  0.3  7.8  

Unilever NV EUR 25.2  -0.0  15.4  

BE –BEL20 BODY 2230.8  -3.2  -17.5  

GDF Suez EUR 19.6  -9.3  -33.8  

InBev NV EUR 48.5  -0.8  18.7  

RO - BET BODY 5049.4  0.9  -11.5  

BRD RON 11.4  -0.9  -18.9  

Petrom RON 0.4  5.3  -1.0  

BG - SOFIX BODY 308.5  -2.7  -27.7  

CB BACB BGN 3.9  -3.3  -57.7  

Chimimport BGN 1.4  -3.6  -58.8  

SI - SBI TOP BODY 570.7  -2.4  -31.7  

Krka EUR 51.5  0.0  -19.2  

Petrol EUR 158.3  -1.2  -37.4  

HR-CROBEX BODY 1766.3  0.6  -24.2  

Dom hold. HRK 78.2  3.8  71.9  

INA-I. nafte HRK 3722.2  -0.5  2.1  

TR-ISE N.30 BODY 72020.3  -1.5  -8.7  

Akbank TRY 6.8  -5.8  -13.2  

İŞ Bankasi  TRY 3.9  0.0  -23.9  
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