
 

  

 

 

 

Posledný augustový týždeň začal naozaj zaujímavo. V 

makroekonomickom kalendári bol síce vyhlásený len jeden dôležitý 

údaj, ale aj ten stačil na to, aby rozhýbal obchodovanie, predovšetkým 

na amerických trhoch. Objednávky tovarov dlhodobej spotreby výrazne 

poklesli, čo samozrejme predstavuje negatívny údaj pre USA. Akcie 

však zareagovali tak, ako je to v týchto dňoch bežné. Vplyvom zníženia 

rizika taperingu sa cena akcií rýchlo zvyšovala. Rast bol zastavený až 

večer, keď so svojim prejavom ohľadom invázie do Sýrie vystúpil 

senátor Kerry. 

Utorok sa celý niesol v znamení napätia na Blízkom východe. Politici v 

USA sa predbiehali vo vyjadreniach, že v prípade dokázania použitia 

chemických zbraní v Sýrii, sú pripravení vojensky zasiahnuť. Akcie sa 

dostali pod masívny predajný tlak a bez problémov prekonávali dôležité 

supporty. Americký index Nasdaq zaznamenal stratu viac ako 2 percent. 

O nič lepšie na tom nebol ani americký dolár, ktorý voči ostatným 

svetovým menám takisto masívne poklesol. Opačne na tom boli podľa 

očakávania komodity. Zlato si pripísalo 2 percentá, americká ropa WTI 

pridala takmer 3 doláre. 

V strede týždňa sa pokles akcií konečne zastavil. Investori pochopili, že 

aj keď je situácia v Sýrii vážna, akcie nemajú predsa dôvod byť tak 

masívne vypredávané. Z makroekonomických údajov akciám opäť 

pomhol negatívny údaj o stave nerealizovaných predajov domov v USA. 

Komodity, a z nich predovšetkým ropa, ďalej rástli. Americká WTI sa 

dostala na 112 USD/barel, čo je najvyššia cena od mája 2011. Zvýšenie 

ceny ropy sa samozrejme premietlo aj do tržieb ropných spoločností. 

Akcie Exxon Mobile posilnili o viac ako 2 percentá a podobne si viedli 

aj ostatné spoločnosti z technologického sektora. 

Investori vo štvrtok už akoby úplne zabudli na problémy a napätie z 

úvodu týždňa. Akcie si spokojne rástli a v Európe aj v USA zatvárali 

obchodovanie v zelených číslach. Výrazný prepad zaznamenalo vo 

štvrtok euro, ktoré v páre s dolárom oslabilo o viac ako 100 bodov. 

Dôvodom boli negatívne správy z Nemecka, ktoré ohlásilo zvýšenie 

počtu nezamestnaných. 

Na záver týždňa si to akcie opäť zamierili nadol, aj keď na programe 

neboli žiadne dôležitejšie makroekonomické udalosti. Investori si tak 

pravdepodobne povedali, že USA ohľadom Sýrie ešte nepovedali 

posledné slovo a pre istotu akcie vypredávali. Jasný je však aspoň postoj 

Veľkej Británie, ktorá sa od možného konfliktu definitívne dištancovala. 

Z korporátnych akcií v Európe tento týždeň vyberáme dve spoločnosti, 

ktorým sa za uplynulých päť dní príliš nedarilo. Stratu skoro 10 percent 

zaznamenala francúzska letecká spoločnosť Air France. Dôvodom je 

vysoká pokuta, ktorú francúzsky prepravca dostal od brazílskej vlády, 

kvôli kartelovej dohode s ďalšími štyrmi prepravcami, medzi ktorých 

patria napríklad nemecká Lufthansa a talianska Alitalia. Vo Francúzsku 

ešte ostaneme. Stratu vyše 9 percent si pripísala automobilka Renault, 

ktorá tak už druhý týždeň za sebou výrazne stráca. Tento krát je dôvod 

jasný. Je ním odchod druhého najvyššieho predstaviteľa firmy Carlosa 

Tavaresa, ktorý by mal pokračovať vo svojej kariére u niektorého 

z amerických výrobcov automobilov. 

Prvý septembrový týždeň je na programe vyhlasovanie úrokových 

sadzieb v niekoľkých krajinách. V utorok sa tak stane v Austrálii, 

v stredu v Kanade a vo štvrtok sú na rade Japonsko, Veľká Británia 

a Eurozóna. Počas tohto týždňa sa takisto dozvieme aktuálne údaje 

o hrubom domácom produkte Eurozóny a Japonska. Najzaujímavejšie 

dáta prídu na rad až ku koncu tohto týždňa. V USA budú zverejnené 

údaje o stave nezamestnanosti a obchodníkmi mimoriadne sledované 

non-farm payrolls. 
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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 202.4  1.0  5.2  
     
ČR - PX BODY 945.2  -2.4  0.7  

ČEZ CZK 450.6  0.1  -40.5  

Komerční b. CZK 4200.0  -1.9  12.0  

O2 CZK 291.3  1.2  -27.3  

Unipetrol CZK 171.5  -0.9  2.4  

NWR CZK 22.7  -3.8  -73.9  

PL - WIG20 BODY 2384.2  -1.4  7.1  

KGHM PLN 122.6  -5.0  -5.4  

PEKAO PLN 174.0  0.1  17.2  

PKN Orlen PLN 45.0  -2.6  16.2  

PKO BP PLN 38.3  -0.9  10.7  

HU - BUX BODY 18198.8  0.3  5.1  

MOL HUF 16190.0  0.2  -1.3  

Mtelekom HUF 315.0  3.6  -25.9  

OTP HUF 4239.0  -2.3  20.1  

Richter HUF 3660.0  2.4  -3.8  

AU - ATX BODY 2428.9  -3.3  22.1  

Erste Bank EUR 24.3  -5.6  57.8  

Omv AG EUR 34.9  0.1  34.4  

Raiffeisen EUR 26.0  -4.4  0.7  

Telekom AU EUR 5.4  -4.7  -13.2  

DE - DAX BODY 8103.2  -3.7  17.5  

E.ON EUR 12.0  -1.4  -33.6  

Siemens EUR 80.1  -3.2  10.7  

Allianz EUR 108.4  -4.5  26.3  

FRA-CAC40 BODY 3933.8  -3.3  16.4  

Total SA EUR 41.9  -0.2  7.0  

BNP Paribas EUR 47.4  -5.6  40.1  

Sanofi-Avent. EUR 72.7  -3.0  12.5  

HOL - AEX BODY 362.9  -3.1  10.8  

Royal Dutch  EUR 24.5  1.9  -12.3  

Unilever NV EUR 28.4  -3.1  2.6  

BE –BEL20 BODY 2673.4  -4.1  14.9  

GDF Suez EUR 16.4  -2.0  -15.0  

InBev NV EUR 70.4  -3.0  5.8  

RO - BET BODY 5800.6  -2.6  20.6  

BRD RON 8.5  -4.8  3.1  

Petrom RON 0.4  -3.1  13.1  

BG - SOFIX BODY 444.2  -1.5  38.3  

CB BACB BGN 4.3  6.2  -15.8  

Chimimport BGN 1.3  -4.6  56.3  

SI - SBI TOP BODY 630.5  -1.8  24.7  

Krka EUR 52.2  -1.5  22.8  

Petrol EUR 213.2  -0.9  23.9  

HR-CROBEX BODY 1841.4  -0.4  9.7  

Dom hold. HRK 160.1  -1.8  64.6  

INA-I. nafte HRK 4198.5  -1.4  1.9  

TR-ISE N.30 BODY 81120.9  -1.8  0.2  

Akbank TRY 6.8  1.5  -4.5  

İŞ Bankasi  TRY 4.8  -1.0  -11.8  
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