
 

  

 

 

 

 

Na začiatku minulého týždňa trhy hodnotili výsledky 

víkendových volieb vo Francúzsku a v Grécku. V oboch krajinách 

boli zvolené socialistické entity, ktoré od začiatku volebnej 

kampane proklamovali svoj negatívny postoj k úsporným 

opatreniam. Nový francúzsky prezident bude musieť hneď od 

začiatku naviazať na spoluprácu s nemeckou kancelár-

kou Angelou Merkelovou, ktorá v posledných mesiacoch udávala 

tón v Európe. Tá mu však prostredníctvom médií oznámila, že 

nebude tolerovať zmeny v už prijatých konsolidačných návrhoch.  
 

Iná situácia však nastala na juhu regiónu, kde sa o pozornosť opäť 

prihlásilo Grécko a Španielsko neschádza zo stránok novín. 

V Grécku majú možnosť vládnuť ľavicoví socialisti, ktorí a priori 

odmietajú úsporné opatrenia. V prípade, že by sa na tretí pokus 

podarilo zostaviť v Grécku vládu, v ktorej by boli aj ľavicovo 

orientované strany, odchod Grécka z eurozóny by začal naberať 

reálne kontúry. Okrem nepriaznivej politickej situácie sa Gréci 

boria aj naďalej so zlou ekonomickou situáciou. Podľa Európskej 

komisie sa prepadne ich ekonomika o -4.7 percenta v tomto roku 

a hospodárstvo celej eurozóny klesne  o -0.3 percent. Opätovne 

prišli zlé správy aj zo Španielska, ktorého ekonomika by sa 

v tomto roku mala klesnúť o -1.8 percent. V piatok bolo tamojším 

bankám nariadené, aby zvýšili rezervy na krytie úverov o ďalších 

30 miliárd eur.  
 

V tomto roku by podľa údajov EK  malo rásť iba šesť krajín 

eurozóny. Okrem tradičných ťahúňov z regiónu, Nemecka, či 

Rakúska, by mali rásť aj ekonomiky Slovenska, Estónska, Malty, 

Luxemburska a Fínska, pričom Slovensko by malo byť lídrom 

s rastom na úrovni 1.8 percenta. Z USA prišla správa o cene akcií 

spoločnosti Facebook v primárnom úpise, ktorá sa bude 

pohybovať v rozmedzí 28-35 dolárov na akciu. Hlavné americké 

akciové indexy v minulom týždni oslabili. Na komoditnom trhu 

sme zaznamenali pokles takmer u všetkých druhov komodít, napr. 

ropa -1.69 percenta, zlato -3.5 percenta, striebro -3.88 percenta, 

platina -4.05 percenta, kukurica -6.13 percenta a cukor -3.94 

percenta. Na akciovom trhu sa konečne darilo akciám rakúskej 

Raiffeisen Bank, ktoré za posledný týždeň získali 5.2 percenta, no 

od začiatku roka stratili takmer tretinu hodnoty. V nasledujúcich 

dňoch by totiž mohla byť potvrdená ukončená akvizícia 

Polbanky. Zo španielskych bánk vyberáme Bankiu, ktorá stratila 

v minulom týždni -12.80 percenta a za prvé mesiace tohto roka 

stráca -42.46 percenta. Štát prebral nad ňou kontrolu 

prostredníctvom jej matky, ktorou je spoločnosť BFA, kde získal 

45 percentný podiel a očakáva sa, že bude musieť do nej naliať 

ďalších 10 miliárd eur. 
 

V tomto týždni očakávame výsledky zmeny českého a maďarské-

ho hrubého domáceho produktu, dostupný bude aj údaj od agentú-

ry ZEW pre ekonomický sentiment v Nemecku ako aj v eurozóne. 
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Volebné výsledky rozbúrili európske vody  
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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 195.5  1.0  -18.4  
     
ČR - PX BODY 909.7  -1.6  -28.3  

ČEZ CZK 718.0  -2.8  -24.7  

Komerční b. CZK 3370.0  1.0  -19.9  

O2 CZK 375.0  -1.1  -10.7  

Unipetrol CZK 170.0  -0.1  -7.1  

NWR CZK 118.0  -5.6  -57.8  

PL - WIG20 BODY 2178.8  -1.4  -23.7  

KGHM PLN 129.0  -4.6  -30.3  

PEKAO PLN 142.1  -4.6  -19.3  

PKN Orlen PLN 34.8  -1.8  -34.2  

PKO BP PLN 32.3  -1.3  -25.1  

HU - BUX BODY 17319.2  -2.9  -26.7  

MOL HUF 16500.0  -3.5  -29.5  

Mtelekom HUF 462.0  -5.7  -15.4  

OTP HUF 3720.0  -0.9  -40.9  

Richter HUF 36210.0  -2.7  -3.0  

AU - ATX BODY 2040.9  -1.9  -29.0  

Erste Bank EUR 16.5  -2.7  -52.5  

Omv AG EUR 24.4  -2.0  -20.4  

Raiffeisen EUR 25.5  5.2  -32.1  

Telekom AU EUR 8.0  -2.5  -22.7  

DE - DAX BODY 6579.9  0.3  -12.2  

E.ON EUR 15.8  -0.4  -26.2  

Siemens EUR 68.3  0.8  -28.9  

Allianz EUR 80.2  -4.5  -21.1  

FRA-CAC40 BODY 3129.8  -1.0  -22.9  

Total SA EUR 35.1  -1.1  -15.4  

BNP Paribas EUR 28.7  -1.1  -47.5  

Sanofi-Avent. EUR 56.1  -3.2  0.4  

HOL - AEX BODY 305.3  1.4  -15.3  

Royal Dutch  EUR 25.7  -2.5  1.5  

Unilever NV EUR 26.2  1.1  13.8  

BE –BEL20 BODY 2184.4  0.8  -19.7  

GDF Suez EUR 17.0  -0.5  -35.2  

InBev NV EUR 56.1  0.2  37.1  

RO - BET BODY 5026.2  -6.4  -11.3  

BRD RON 10.2  -3.7  -30.1  

Petrom RON 0.4  -2.7  -3.3  

BG - SOFIX BODY 306.3  1.0  -30.9  

CB BACB BGN 3.9  -1.3  -44.7  

Chimimport BGN 1.1  -10.8  -67.7  

SI - SBI TOP BODY 582.0  -4.2  -24.1  

Krka EUR 46.5  -2.2  -20.5  

Petrol EUR 190.0  -4.0  -17.4  

HR-CROBEX BODY 1784.0  -2.4  -19.2  

Dom hold. HRK 96.6  -3.9  27.2  

INA-I. nafte HRK 3600.0  0.3  -14.1  

TR-ISE N.30 BODY 70248.5  -0.4  -12.2  

Akbank TRY 6.4  -2.4  -12.6  

İŞ Bankasi  TRY 4.1  2.8  -21.2  
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