
 
  

 
 

 

Minulý týždeň bolo obchodovanie ukrátené o pondelkovú americkú 
seansu, kde bol memorial day. Vo Veľkej Británii boli tiež bankové 
prázdniny. Japonské akcie klesali v dôsledku paniky na japonskom trhu, 
európske však rástli. V utorok sme boli svedkami masívneho nárastu 
všetkých svetových indexov, pretože spotrebiteľská dôvera v USA sa 
zvýšila na 76,2 bodu, konsenzus 70,7. Európske akcie rástli nasledovne: 
DAX +1.16%, CAC +1.39%, FTSE 100 +1.62%, Stoxx Europe 600 
vzrástol o najviac za posledný mesiac. Amerika taktiež skončila v 
zelených číslach SPX +0.73 %,  DJIA +0.71 %, NAS +0.86 %. Streda 
však priniesla schladenie a všetky zisky boli vybrané.  
Celý týždeň sa niesol v duchu „čakáme čo povie Fed“. Stredajšie 
poklesy boli spôsobené prevažne obavami, že Fed zjemní monetárne 
stimuly a obmedzí nákupy dlhopisov a hypotekárnych cenných papierov. 
Od utorka tak kopírujeme horskú dráhu podľa správ. 
Druhá polovica týždňa však opäť upokojila obchodníkov na základe 
horších dát spoza oceánu. Počet nových žiadostí o podporu 
v nezamestnanosti stúpol o 354 tisíc, očakával sa nárast len o 342 tisíc. 
Investori si tak mohli ujasniť nákupy na základe Bernankeho slov, že 
Fed neobmedzí stimuly, pokiaľ ekonomika USA nezačne stabilnejšie 
vykazovať zelené hodnoty. Akcie tak opäť rástli, aj keď boli zlé 
makrodáta. Keďže Fed vládol týždňu, odrazilo sa to nielen na akciách, 
ale aj na drahých kovoch. Zlato tak postupne, aj keď krkolomne, vzrástlo 
až na piatkových 1420 amerických dolárov za trojskú uncu.  
EURUSD kopírovalo priebeh diania na trhu a vo štvrtok sa mu dokonca 
podarilo prelomiť magickú hranicu 1,3 dolára za euro, smerom nadol. 
Pokles bol však rýchlo skúpený a už v piatok sme znova testovali túto 
úroveň. Maďarsko sa taktiež snaží naštartovať svoju ekonomiku. 
Podobne ako ECB  znížilo úrokovú sadzbu z 4,75% na 4,5%. V Európe 
to malo dopad hlavne na nemecké firmy, ktoré začali preferovať nákupy 
eura. Záver týždňa zamiešal karty nie veľmi pozitívnymi dátami 
z eurozóny. Index spotrebiteľských cien vzrástol podľa očakávaní 
z 1.2% na 1.4%, miera nezamestnanosti v eurozóne vzrástla o 0.1% na 
12.2%, nemecké maloobchodné tržby klesli o 0,4% konsenzus 0,3% 
a talianska mesačná miera nezamestnanosti vrástla o pol percenta na 
12%. EURUSD sa po zverejnení týchto dát prepadlo z 1.3036 až na 
1.2987 a opäť tak prekonalo magickú hranicu 1.3, tentoraz však smerom 
nadol. Zlato sa tak mohlo opäť vrátiť do svojich pôvodných medvedích 
koľají a klesnúť na 1392 dolárov za trojskú uncu. Anglický index FTSE 
100 sa behom 15 minút prepadol z 6635.3 a zatvoril až na 6583.09 (-
1.11%), DAX tiež v červenom -0.61% CAC40 -1,17%. Japoncom sa 
v závere posledného májového týždňa darilo. 
Z korporátnych akcií vyberáme nemeckú burzu Deutsche Borse. UBS 
s odvolaním sa na zdroje z Reuters uviedlo, že plánovaná daň 
z finančných transakcií by mala byť výrazne znížená. Výnosy z nej by 
tak boli iba 3.5 mld. Eur, namiesto plánovaných 35 mld. Eur. To tak 
prialo finančnému sektoru a nemecká burza si pripísala až 8 percent. 
Druhou firmou bola nemecká Commerzbank. Tá bola ovplyvnená 
pozitívnymi správami o daniach, ale dokončila piate navyšovanie 
kapitálu za posledné štyri roky v objeme 2.5 mld. Eur. Akcie poskočili 
o viac ako 5 percent. 
Tento týždeň uvidíme nasledujúce makrodáta: Švajčiarske 
maloobchodné tržby, konečný stav indexu nákupných manažérov 
v eurozóne, index nákupných manažérov vo výrobe vo Veľkej Británii 
a USA, kanadská obchodná bilancia, index cien výrobcov v eurozóne, 
miera inflácie vo švajčiarsku, austrálske HDP, hlavná úroková sadzba 
eurozóny, diskontná sadzba vo Veľkej Británii, miery nezamestnanosti 
v USA a Kanade, ukazovatele výrobnej a priemyselnej produkcie vo 
Veľkej Británii. Najdôležitejšou udalosťou týždňa však budú nové NFP. 
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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 191.8 1.1 0.5 
     
ČR - PX BODY 957.9 -1.4 10.7 
ČEZ CZK 550.1 -0.1 -25.2 
Komerční b. CZK 3755.0 -1.8 21.1 
O2 CZK 289.0 -1.7 -21.3 
Unipetrol CZK 172.5 -0.1 1.8 
NWR CZK 31.6 -7.3 -66.2 
PL - WIG20 BODY 2485.5 5.3 20.0 
KGHM PLN 148.3 5.8 15.9 
PEKAO PLN 166.3 3.5 17.9 
PKN Orlen PLN 53.0 4.2 59.4 
PKO BP PLN 34.8 3.3 8.8 
HU - BUX BODY 19262.8 0.4 19.6 
MOL HUF 16640.0 1.0 10.9 
Mtelekom HUF 362.0 0.0 -14.8 
OTP HUF 4900.0 -4.4 46.8 
Richter HUF 35570.0 -0.9 -0.4 
AU - ATX BODY 2416.7 -1.3 28.2 
Erste Bank EUR 25.1 0.3 79.3 
Omv AG EUR 35.8 -5.7 62.3 
Raiffeisen EUR 26.4 -2.2 19.0 
Telekom AU EUR 5.3 -3.3 -29.0 
DE - DAX BODY 8348.8 0.5 33.3 
E.ON EUR 13.1 -0.6 -11.6 
Siemens EUR 81.6 -1.0 22.7 
Allianz EUR 119.8 2.3 63.8 
FRA-CAC40 BODY 3948.6 -0.2 30.9 
Total SA EUR 38.6 -2.3 11.0 
BNP Paribas EUR 45.3 2.5 76.2 
Sanofi-Avent. EUR 82.5 -2.4 50.0 
HOL - AEX BODY 363.4 -0.3 25.3 
Royal Dutch  EUR 25.8 -0.7 2.9 
Unilever NV EUR 31.5 -3.3 23.9 
BE –BEL20 BODY 2649.4 -1.9 26.5 
GDF Suez EUR 15.8 -3.1 -1.4 
InBev NV EUR 71.1 -3.7 29.9 
RO - BET BODY 5395.5 -1.3 18.1 
BRD RON 8.0 -1.5 -12.4 
Petrom RON 0.4 -2.8 18.9 
BG - SOFIX BODY 430.2 3.5 46.3 
CB BACB BGN 4.3 -1.3 10.8 
Chimimport BGN 1.4 1.9 30.7 
SI - SBI TOP BODY 611.7 1.9 14.5 
Krka EUR 52.0 3.6 23.5 
Petrol EUR 213.0 -0.5 27.5 
HR-CROBEX BODY 1854.0 -0.4 11.0 
Dom hold. HRK 143.1 2.4 58.4 
INA-I. nafte HRK 4303.7 0.3 19.8 
TR-ISE N.30 BODY 105750.3 -6.0 59.6 
Akbank TRY 8.9 -10.2 56.8 
İŞ Bankasi  TRY 7.0 -7.7 85.1 
 

  


