
 

  

 

 

 

   

Prvý júlový týždeň bol v znamení centrálnych bánk. Na tie sa čakalo 

od pondelka a preto prvé dni boli skôr o taktickom čakaní, než 

masívnom tradingu. Prvé dni v týždni sme tak videli korekciu 

piatkového silného rastu a vytriezvenie z eufórie ohľadom euro 

summitu. Američania v stredu oslavovali Deň nezávislosti a tak 

vládol na trhoch do štvrtka pokoj.  

Vo štvrtok však vybuchla na trhoch bomba. Séria rozhodnutí 

centrálnych bánk prišla pekne za sebou a rozvírila pokojné hladiny. 

„Uvoľňovací proces“ odštartovala Bank of England. Tá síce 

ponechala sadzby nezmenené na 0.5 percenta, ale navýšila objem 

kvantitatívneho uvoľňovania o 50 miliárd libier na 375 miliárd libier. 

Presne počas zverejnenia tohto reportu prišlo na trhy aj druhé 

zníženie sadzieb, tento krát od Čínskej centrálnej banky. PBOC 

znížila hlavnú refinančnú sadzbu o 31 percentuálnych bodov na 

úroveň 6 percent. Trhy reagovali na túto správu pozitívne a rástli. 

Optimizmus však rýchlo vyprchal, pretože už o 45 minút znížila 

Európska centrálna banka sadzby o 25 bázických bodov. Hlavná 

sadzba sa tak dostala na rekordné minimum 0.75 percenta, 

marginálna sadzba na 1.5percenta a depozitná sadzba sa ocitla na 

rovnej nule! Deň ale ešte nekončil. Chvíľu potom znížila centrálna 

banka Kene sadzby z 18 percent na 16.5 percent, po tom, ako inflácia 

v krajine klesla pod krátkodobý cieľ na úrovni 9 percent. Aby toho 

nebolo málo, tak Dánska centrálna banka poslala svoju hlavnú 

refinančnú sadzbu na nulu a depozitnú na -0.2 percenta!! Komerčné 

banky tak budú musieť za úschovu kapitálu v centrálnej banke platiť. 

EURUSD po týchto správach nemohol robiť nič iné, než klesať a už 

vo štvrtok vymazal celé zisky po summite. Situácia v Európe je 

kritická a pokiaľ Fed ponechá neutrálny slovník tak môžeme byť 

svedkami silnejšieho poklesu na všetkých aktívach.  

Na záver týždňa zverejnilo USA výsledky z trhu práce v podobe 

miery nezamestnanosti a Non-Farm payrolls. Miera ostala 

nezmenená na 8.2 percent, nové pracovné miesta však vyšli pod 

konsenzom 80 000 verzus 92 000 očakávania. Čísla sú neutrálne 

a skôr podporujú ponechanie menovej politiky bez zmeny. Dolár po 

výsledkoch posilnil a kráľovský menový pár prelomil úroveň 1.2290, 

čo sú júnové minimá. Ich zdolanie otvára cestu výrazne nadol. 

Celkovo tak výhľad na ďalšie týždne je negatívny a ostáva len 

otázkou času, kedy sa to bude materializovať do silného poklesu 

Eura.  

Z pohybov na konkrétnych akciách zaujali firmy: Peugeot stráca 

takmer 9 percent po tom, čo spoločnosť ohlásila pokles predajov za 

prvý polrok 2012 o 13 percent a potvrdila negatívny výhľad na druhý 

polrok. Zároveň nevidí zlepšenie situácie. 

Akcie spoločnosti Metro klesli o viac ako 5 percent po ohlásení 

prepustenia 280 zamestnancov zo svojej centrály v Dusseldorfe. 

 

Ďalší týždeň nás čakajú nasledujúce výsledky: EU Dôvera investorov 

Sentix, Priemyselná produkcia a Obchodná bilancie z Veľkej 

Británie, Obchodná bilancia a Veľkoobchodné zásoby z USA, Dáta 

nezamestnanosti z Austrálie a rozhodnutie o úrokoch Bank of Japan. 

Týždenný komentár 

Európska zóna súmraku 

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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Kurzy indexov a akcií sú zatváracie 

hodnoty z predošlého obchodného dňa  
 

 Index BODY 
Kurz 

% zmena za 

 Spoločnosť Mena týždeň rok 
     
SR - SAX BODY 191.2  0.9  -15.0  
     
ČR - PX BODY 916.3  3.4  -25.6  

ČEZ CZK 692.2  -6.0  -18.8  

Komerční b. CZK 3630.0  4.4  -10.9  

O2 CZK 385.5  0.3  -12.3  

Unipetrol CZK 170.5  0.9  -2.1  

NWR CZK 105.0  6.1  -57.5  

PL - WIG20 BODY 2273.3  -0.1  -18.6  

KGHM PLN 150.1  3.5  -23.8  

PEKAO PLN 149.2  -1.5  -9.6  

PKN Orlen PLN 38.7  3.4  -25.2  

PKO BP PLN 33.6  -2.9  -19.3  

HU - BUX BODY 17096.3  -1.4  -22.7  

MOL HUF 16100.0  -1.2  -19.1  

Mtelekom HUF 433.0  -2.5  -24.2  

OTP HUF 3540.0  -0.8  -38.4  

Richter HUF 36500.0  -1.9  -2.9  

AU - ATX BODY 1956.7  -0.9  -29.1  

Erste Bank EUR 14.4  -3.6  -59.2  

Omv AG EUR 24.4  -1.5  -18.6  

Raiffeisen EUR 25.3  -1.7  -28.8  

Telekom AU EUR 7.5  -3.5  -13.0  

DE - DAX BODY 6410.1  -0.1  -13.7  

E.ON EUR 16.8  -0.9  -14.1  

Siemens EUR 66.6  0.8  -29.8  

Allianz EUR 77.9  -1.6  -19.4  

FRA-CAC40 BODY 3168.8  -0.9  -20.0  

Total SA EUR 36.1  1.6  -9.4  

BNP Paribas EUR 29.2  -3.7  -44.4  

Sanofi-Avent. EUR 59.8  0.0  6.9  

HOL - AEX BODY 309.8  0.8  -9.3  

Royal Dutch  EUR 27.6  3.6  9.8  

Unilever NV EUR 26.9  2.1  16.2  

BE –BEL20 BODY 2211.5  -0.7  -13.2  

GDF Suez EUR 18.1  -3.7  -26.7  

InBev NV EUR 62.9  2.5  55.8  

RO - BET BODY 4506.7  -0.5  -19.6  

BRD RON 9.0  1.5  -37.5  

Petrom RON 0.4  -1.2  -6.9  

BG - SOFIX BODY 289.0  -1.0  -29.5  

CB BACB BGN 4.4  8.6  -1.0  

Chimimport BGN 0.9  -2.9  -66.2  

SI - SBI TOP BODY 521.4  0.2  -29.1  

Krka EUR 42.5  1.2  -28.9  

Petrol EUR 172.0  2.9  -18.9  

HR-CROBEX BODY 1674.8  -1.1  -24.7  

Dom hold. HRK 92.0  -1.4  18.2  

INA-I. nafte HRK 3705.4  1.1  -11.6  

TR-ISE N.30 BODY 76487.8  0.3  -0.6  

Akbank TRY 6.7  1.5  -9.2  

İŞ Bankasi  TRY 4.9  1.9  -1.0  
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