
 
  

 

Druhý októbrový týždeň bol chudobný na makrodáta, nakoľko v USA 
stále platí tzv. government shutdown. Väčšina vládnych inštitúcií tak 
funguje v núdzovom režime, alebo nefunguje vôbec. Práve preto sme 
stále nevideli napr. kľúčové dáta Non Farm Payrolls a mieru 
nezamestnanosti z USA. Obchodovanie bolo volatilné a nieslo sa 
v duchu vyčkávania na dohodu amerických politikov, či už ohľadom 
rozpočtu, alebo blížiaceho sa dlhového stropu. Najväčšiu nervozitu sme 
zaznamenali na krátkodobom dlhu USA, ale aj akcie boli veľmi 
volatilné. Výpredaje na krátkodobých T-Bills pokračujú a investori sa 
boja, že Spojené štáty nebudú schopné splatiť svoj krátkodobý dlh. Na 
trhu sa dokonca objavili aj správy, že veľká investičná banka prestala 
akceptovať poukážky maturujúce 17.10. 2013 ako kolaterál na repo. To 
by bolo veľmi negatívne, keďže americké vládne papiere sú považované 
za najbezpečnejšie na svete a v miliardových sumách sú odrepované 
globálne v celom finančnom sektore. Výnos na krátkodobých dlhopisoch 
tak prudko rástol a to rozhodne nebolo pozitívne. Obavy o vývoj 
politického problému v USA poslali v úvode týždňa globálne akcie do 
prudkých strát. Americké benchmarky boli zasiahnuté najviac. DJIA 
dokonca testoval svoj 20 dňový kĺzavý priemer na úrovni okolo 14720 
bodov. Tu nastal prudký, až 500 bodový odraz smerom nahor. Pohľad na 
denný graf tohto indexu pripomína dokonalú húsenkovú dráhu. Spolu 
s ním sa samozrejme odrazili aj ostatné indexy. Za prudkým rastom stáli 
šumy o odložení dlhového stropu o 6 týždňov a jemné ústupky 
republikánom zo strany Obamu. Buy the rumour, sell the news tak 
možno znova ukáže svoju silu.  
V stredu sa v Bielom dome okrem rokovaní diali aj iné veci. Prezident 
Obama tu verejne poďakoval Bernankemu za jeho dlhú a vernú službu 
a nominoval Janet Yellenovú ako novú hlavu americkej centrálnej banky 
Fed. Zároveň vyzval senát, aby schválenie spravil bezodkladne. 
Yellenová tak nahradí Bernankeho v hlavnej funkcii Fedu už začiatkom 
ďalšieho roka. Očakávania zostávajú nezmenené: uvoľnená menová 
politika a rovnaký objem QE, ako doteraz. Trhy však na nomináciu príliš 
nereagovali a sústredili sa skôr na politické problémy.  
Ťažký týždeň majú za sebou komodity, obzvlášť drahé kovy. Zlato 
a striebro klesali už od pondelka a dostali sa pod silné supporty. Zlato 
končí týždeň pod 1370 dolármi a striebro zatvára iba na úrovni 21.20 
USD. Medvedí trend tak pokračuje a začína pripomínať panické 
výpredaje z jari tohto roku. Ropa WTI zatiaľ drží jemne nad úrovňou 
100 dolárov/barel, no aj tu je možné rýchle prerazenie tohto supportu.  
Celkovo tak bolo uplynulý týždeň na trhu veľa príležitostí na 
obchodovanie a volatilita je na zvýšených úrovniach. Dokazujú to aj 
akcie, ktoré lietajú hore dole, podľa aktuálnej situácie v USA. Výhľad na 
ďalší týždeň sa nemení, trhy budú reagovať hlavne na problémy 
v štátoch a snahu ich vyriešiť. Na tieto problémy neutrálne reaguje 
zelená bankovka, ktorá je síce safe haven, ale má fundamentálny 
problém. Ostatné trhy reagujú v štýle risk on/risk off a toto sa 
pravdepodobne nezmení ani v nasledujúcom týždni.  
Z korporátneho sveta vyberáme akcie nemeckého elektrárenského 
giganta RWE. Spoločnosť spolu s Vattenfall apelovala na zákonodarcov 
v EU, nech zlepšia prostredie pre energetický biznis, pretože v 
momentálnych podmienkach v EU nie sú možné žiadne investície. 
Akcionári to zobrali pozitívne a potlačili akcie vyššie o 5%. Darilo sa aj 
francúzskej banke BNP Paribas. Tá prejavila záujem o Equity 
Derivatives divíziu banky RBS. Akcie BNP pridali minulý týždeň 5%.  
Tento týždeň nás čakajú tieto zaujímavé dáta z ekonomického kalendára: 
Čínske CPI, nemecký prieskum ZEW, míting Ecofin, nezamestnanosť 
z UK, béžová kniha Fedu, Philly Fed, maloobchodné tržby z UK 
a Čínske HDP spolu s priemyselnou produkciou draka.  
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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 194.3 -1.6 2.1 
     
ČR - PX BODY 963.1 0.1 -2.3 
ČEZ CZK 482.9 -0.1 -33.5 
Komerční b. CZK 4300.0 1.8 3.5 
O2 CZK 303.0 -5.7 -20.1 
Unipetrol CZK 171.5 0.0 0.3 
NWR CZK 28.3 -2.1 -66.9 
PL - WIG20 BODY 2489.6 4.0 4.0 
KGHM PLN 123.0 1.8 -22.3 
PEKAO PLN 193.0 5.3 23.1 
PKN Orlen PLN 45.4 4.9 -0.2 
PKO BP PLN 39.0 4.2 5.1 
HU - BUX BODY 18638.2 0.6 -2.7 
MOL HUF 15160.0 -1.9 -17.9 
Mtelekom HUF 294.0 -4.5 -28.6 
OTP HUF 4360.0 3.0 1.1 
Richter HUF 4100.0 2.4 5.2 
AU - ATX BODY 2511.8 -0.6 16.3 
Erste Bank EUR 24.3 1.8 31.2 
Omv AG EUR 35.2 -1.3 24.3 
Raiffeisen EUR 24.3 -0.3 -23.3 
Telekom AU EUR 6.3 -1.5 12.4 
DE - DAX BODY 8724.8 1.2 19.8 
E.ON EUR 13.7 3.6 -24.6 
Siemens EUR 91.4 1.0 22.4 
Allianz EUR 119.5 1.7 29.5 
FRA-CAC40 BODY 4220.0 1.3 23.6 
Total SA EUR 43.6 1.7 12.6 
BNP Paribas EUR 53.4 4.5 37.6 
Sanofi-Avent. EUR 73.4 -1.7 9.9 
HOL - AEX BODY 376.1 0.0 14.1 
Royal Dutch  EUR 23.8 -1.2 -11.4 
Unilever NV EUR 27.7 -0.5 -0.8 
BE –BEL20 BODY 2830.7 0.6 19.1 
GDF Suez EUR 19.2 1.9 10.0 
InBev NV EUR 72.2 -0.6 7.2 
RO - BET BODY 5990.2 -1.1 25.3 
BRD RON 8.8 -2.1 14.7 
Petrom RON 0.4 -2.2 9.2 
BG - SOFIX BODY 454.5 -0.0 41.1 
CB BACB BGN 4.0 -5.2 -27.9 
Chimimport BGN 1.3 -7.0 88.3 
SI - SBI TOP BODY 605.3 -0.7 3.9 
Krka EUR 53.5 0.9 13.8 
Petrol EUR 210.0 0.5 1.0 
HR-CROBEX BODY 1794.1 -1.4 2.4 
Dom hold. HRK 158.8 0.6 48.2 
INA-I. nafte HRK 4000.0 -3.1 -7.0 
TR-ISE N.30 BODY 93186.9 -0.5 8.2 
Akbank TRY 7.6 -0.3 -6.4 
İŞ Bankasi  TRY 5.4 -0.4 -9.1 
 

  


