
 
  

 
 

 

Minulý týždeň sa akciové trhy dostali opäť do tempa a na väčšine  hlavných 
akciových indexov sme videli znova nárast. Okrem makrodát boli pre 
celkový smer dôležité aj zverejnené hospodárske výsledky spoločností za 
prvý kvartál tohto roka.  
Týždeň začal optimisticky, keďže väčšina spoločností so svojimi 
výsledkami prekonala očakávania. Zároveň sa mierne zlepšila spotrebiteľská 
dôvera v Eurozóne, no stále zostala dosť pesimistická. V utorok akcie 
pokračovali v rally aj napriek negatívnym indexom nákupných manažérov 
vo výrobe a v službách v Eurozóne a Nemecku. Hodnoty sa oproti 
minulému mesiacu zhoršili, nesplnili očakávania a stále indikujú kontrakciu. 
V stredu sme sa dočkali záporných čísel aj z USA, kde objednávky tovarov 
dlhodobej spotreby klesli o 5.7% oproti očakávanému konsenzu -2.9% 
a jadrové objednávky tovarov dlhodobej spotreby o -1.4% oproti 
očakávanému nárastu 0.5%. Predposledný deň týždňa nás prekvapil 
predbežný odhad rastu HDP Veľkej Británie o 0.3%, pričom konsenzus bol 
len 0.1%. Pozitívom bol aj nižší počet nových žiadostí o podporu 
v nezamestnanosti v USA s počtom 339 tisíc. Očakávaných bolo 352 tisíc 
žiadostí. Problémy na trhu práce však sužujú Španielsko, kde sa miera 
nezamestnanosti  za prvý štvrťrok tohto roka vyšplhala na úroveň 27.2 %, na 
najvyššiu hodnotu za posledných 27 rokov! Viac ako 6 miliónov ľudí je 
v tejto krajine bez práce. Najočakávanejším číslom posledného dňa v týždni 
bolo predbežné HDP Spojených štátov amerických. Očakávaný bol totiž rast 
3.1% za prvý kvartál tohto roka. Nakoniec to bolo len 2.5%, no aj to je 
v súčasnej situácii dobrý výsledok. K rastu prispeli najmä spotreba 
domácností, investície a rast zásob, brzdou väčšieho progresu boli vládne 
výdavky a zhoršenie exportu. Zaujímavým číslom bol aj index 
spotrebiteľskej dôvery University of Michigan, ktorý v apríli klesol na 76.4 
zo 78.6 bodov v marci. Očakával sa však väčší pokles, a to na 73.3 bodov. 
Európske akciové indexy uzavreli v piatok v červených číslach, čo 
predstavovalo len korekciu najväčšej týždennej rally za posledných 5 
mesiacov. Americké benchmarky boli na tom podobne. Býčiu náladu na trhy 
vniesla aj celkom úspešná výsledková sezóna, keďže doteraz reportované 
výsledky spoločností si zachovávajú 74-precentnú úspešnosť voči 
očakávaniam. 
Kráľovský menový pár EURUSD akoby hľadal ten správny smer 
a pohyboval sa skôr do strany v pásme od 1.2975 do 1.3089 a týždeň 
ukončil na úrovni 1.3027. Sledovaný bol aj cross USDJPY, keďže sa na 
zasadnutí G20 očakávala kritika expanzívnej monetárnej politiky Japonska. 
Kritika sa však nedostavila a jen si bilanciu vylepšil. USDJPY neprekonal 
hranicu 100 a vrátil sa na úroveň 98.11. Víťazom menového zápolenia bola 
libra, ktorá si za týždeň najmä vďaka rastu HDP Spojeného kráľovstva 
polepšila o 1.66%.  
Komodity zaznamenali najväčší týždňový rast od februára. Index S&P 
GSCI, ktorý zahŕňa ceny 24 komodít si pripísal +2.4%. Najsledovanejšia 
komodita pokračovala v raste. Zlato sa od tohtoročného minima v apríli 
1348.21 USD na uncu vyšplhalo na 1459.75 USD za uncu.  
Z korporátnych akcií tentoraz vyberáme francúzsku automobilku Peugeot, 
ktorý eviduje zvýšený dopyt po svojich automobiloch z Číny a zvyšuje 
cieľové tržby v tejto krajine. Spoločnosť sa momentálne sústreďuje na 
reštrukturalizáciu, ktorá však zahŕňa aj prepúšťanie a uzatváranie tovární. 
Akcie vyskočili takmer o 17%. Naopak, prepadu -10.6% čelila 2. najväčšia 
banka v Nemecku Commerzbank, ktorej agentúra Moody´s znížila rating  
z A3 na Baa2 kvôli slabej ziskovosti. Banka má tiež plán na navýšenie 
kapitálu o 2.5 miliárd eur, súčasťou ktorého bol aj reverzný split, 
prostredníctvom ktorého v utorok zredukovala počet akcií. 
Z makroekonomických údajov vyberáme nasledovné: ADP zmena počtu 
pracovných miest mimo poľnohospodárstva, ISM index nákupných 
manažérov vo výrobe, hlavná úroková sadzba ECB, nové žiadosti o podporu 
v nezamestnanosti USA, obchodná bilancia USA, miera nezamestnanosti 
USA, ISM index nákupných manažérov v nevýrobnej sfére, CB 
spotrebiteľská dôvera. 
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 Index BODY Kurz % zmena za 

 Spoločnosť Mena týždeň rok 
     
SR - SAX BODY 182.9 -0.1 -7.0 
     
ČR - PX BODY 958.5 1.8 3.0 
ČEZ CZK 550.0 -2.6 -27.6 
Komerční b. CZK 3682.0 3.8 6.4 
O2 CZK 277.5 -2.0 -24.0 
Unipetrol CZK 172.0 0.6 0.5 
NWR CZK 49.8 -3.7 -60.5 
PL - WIG20 BODY 2294.1 0.7 3.8 
KGHM PLN 147.1 3.1 9.3 
PEKAO PLN 153.0 -1.2 4.1 
PKN Orlen PLN 48.7 2.5 32.8 
PKO BP PLN 32.7 -3.6 0.1 
HU - BUX BODY 17860.9 -1.5 -1.8 
MOL HUF 15705.0 -4.7 -12.1 
Mtelekom HUF 412.0 -0.2 -23.7 
OTP HUF 4562.0 0.5 18.8 
Richter HUF 33495.0 -0.6 -9.1 
AU - ATX BODY 2404.8 2.6 14.8 
Erste Bank EUR 24.1 2.4 41.9 
Omv AG EUR 34.8 2.2 36.8 
Raiffeisen EUR 26.5 3.9 4.7 
Telekom AU EUR 5.2 4.2 -37.2 
DE - DAX BODY 7814.8 4.8 15.9 
E.ON EUR 13.7 4.2 -19.3 
Siemens EUR 78.9 3.7 12.2 
Allianz EUR 111.0 7.1 32.1 
FRA-CAC40 BODY 3810.1 4.3 18.0 
Total SA EUR 37.6 5.7 2.8 
BNP Paribas EUR 41.6 6.7 35.9 
Sanofi-Avent. EUR 82.2 2.0 44.8 
HOL - AEX BODY 351.5 2.9 13.2 
Royal Dutch  EUR 25.7 5.2 -4.3 
Unilever NV EUR 31.9 1.5 21.1 
BE –BEL20 BODY 2610.1 2.2 18.1 
GDF Suez EUR 15.9 1.8 -9.8 
InBev NV EUR 71.9 -4.9 28.5 
RO - BET BODY 5320.3 -0.8 -0.6 
BRD RON 7.8 -2.6 -26.6 
Petrom RON 0.5 -0.2 11.1 
BG - SOFIX BODY 396.7 3.0 32.2 
CB BACB BGN 4.3 0.0 8.6 
Chimimport BGN 1.4 11.3 11.0 
SI - SBI TOP BODY 623.9 3.8 4.6 
Krka EUR 48.7 2.1 1.6 
Petrol EUR 227.0 5.6 18.8 
HR-CROBEX BODY 1942.1 -0.3 7.7 
Dom hold. HRK 143.2 6.3 40.5 
INA-I. nafte HRK 4241.4 -1.1 17.9 
TR-ISE N.30 BODY 104449.7 2.7 43.1 
Akbank TRY 9.4 2.9 38.5 
İŞ Bankasi  TRY 6.8 4.3 64.3 
 

 
 

 
 


