
 

  

 

V pondelok sa európsky a americký investori zobudili do pozitívnych  

výsledkov makrodát z Japonska a Číny, aj keď na prvý pohľad sa to tak 

nemuselo javiť. Tankan index zverejňovaný BoJ dokazuje, že japonskí 

výrobcovia sa v súčasnosti nachádzajú v najlepšej kondícii za posledných 6 

rokov. Táto správa pomohla zmazať straty jenu na páre s dolárom a jen 

naznačil, že by mohol preraziť pomerne dlhú šnúru posilňovania dolára 

spôsobenú možným taperingom. Prvým významným supportom jenu sa 

stáva 101.50 JPYUSD a bude zaujímavé sledovať ako sa bude na tejto 

hladine jen správať. Výsledok PMI Číny nedosiahol očakávania analytikov, 

avšak udržuje sa nad priemerom pre 3Q a dokazuje svoj pozitívny trend 

držaním sa nad hladinou 50, ktorá hovorí o ekonomickej expanzii. 

V pondelok sa zverejňovalo PMI aj v Európe a nejde nespomenúť výrazne 

pozitívne výsledky nemeckého PMI atakujúce hranice spred 18-tich 

mesiacov. Pozitívna nálada výrobných manažérov poslala DAX do výšin, ku 

ktorým stúpal postupne cenný deň s konečným ziskom +1.74 %. V utorok 

výsledky americkej inflácie trhy veľmi neznepokojili, zatiaľ čo pokles 

britskej inflácie bol sprevádzaný poklesom GBP  a voči USD klesla až na 

1.623 GBPUSD. Prím, napriek tomu hralo dvojdňové zasadnutie FOMC. 

V stredu na trhoch spôsobilo najväčší rozruch rozhodnutie FOMC, ktorému 

však predchádzali nad očakávania dobré výsledky britského trhu práce. GBP 

na páre s USD posilnilo o +1.03 %, pričom „darček“ odchádzajúceho 

Berankeho, v podobe rozhodnutia znížiť mesačné nákupy o 10 mld. USD, 

značnú časť týchto ziskov na GBP zmazal. Potom čo Bernanke oznámil 

zámery Fedu do ďalších mesiacov, na trhoch nastalo veľmi rozporuplné 

následky. Po tejto správe by sme čakali pokles amerických akcií a odlev 

kapitálu do európskych, či ázijských cenných papierov. S časti sme sa 

dočkali logiky a s časti nie. Index S&P 500 atakoval svoje high z konca 

novembra a rástol cez +1.80 % a Dow a rástol viac ako +1.60 %. Ich cesta 

nebola priamočiara, najskôr povyberali stop loss príkazy, čo ešte umocnilo 

ich rally. Tú logickú časť možno vidieť v posilnení dolára voči väčšine 

hlavných mien a rastu európskych a ázijských indexov v nasledujúci deň. 

Štvrtkové výsledky počiatočných žiadostí o nezamestnanosť nespôsobili 

výrazné korekcie rastu z predchádzajúceho dňa. V piatok sme videli výrazne 

lepšie výsledky HDP na oboch stranách Atlantiku. HDP v podaní Británie 

sme videli výsledok na konečných 1.9 % prevyšujúc trhové očakávania o 0.4 

%.  Konečné číslo HDP za veľkou mlákou ešte výraznejšie presiahlo trhový 

konsenzus na záverečných 4.1 %, za ktorým sa skrývala silnejšia spotreba 

a vyššie výdavky podnikov. Tieto výsledky len potvrdzujú rozhodnutie 

FOMC s predošlého týždňa o znížení nákupného programu a môžeme sa pri 

takýchto výsledkoch US ekonomiky pripraviť na ďalšie utesňovanie 

menovej politiky.  
 

Z európskych korporátnych akcií vyberáme francúzsku poisťovaciu  

spoločnosť AXA, ktorá v minulom týždni uskutočnila akvizíciu 

s kolumbijskou spoločnosťou s cieľom osloviť poisťovacími službami 

strednú triedu. Spoločnosť taktiež plánuje podieľať sa na poisťovaní 

infraštruktúrnych projektov tamojšej vlády, ktorá sa v budúcom roku chystá 

investovať 25 miliárd dolárov. Tieto správy pomohli spoločnosti k 7 %-

tnému týždennému zisku. Druhou spoločnosťou je nemecký Siemens, ktorý 

sa môže pochváliť tiež pekným týždenným ziskom cez 5 % vďaka dvom 

pozitívnym správam. Prvou bola výhra fínskeho tendru  na výstavbu  

lokomotív s hodnotou prevyšujúcou 300 miliónov eur a ďalších 400 

miliónov USD na podieľaní sa na výstavbe americkej elektrárne. 
 

Tento vianočný týždeň uvidíme nasledujúce makroekonomické údaje: 

v pondelok bude najzaujímavejšie kanadské HDP, na Štedrý deň nás čakajú 

americké objednávky tovarov dlhodobej spotreby. Po jednodňovej pauze 

v obchodovaní začneme vo štvrtok v výsledkami stretnutia BoJ a poobede 

počiatočnými žiadosťami v nezamestnanosti. Koniec týždňa zavŕšime 

dôležitými dátami z Japonska v podobe miery nezamestnanosti, ktorá bude 

nasledovaná výsledkami priemyselnej produkcie.  
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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 193.6  -1.1  1.2  
     
ČR - PX BODY 977.8  2.3  -5.4  

ČEZ CZK 514.0  -0.1  -23.1  

Komerční b. CZK 4315.0  2.6  7.2  

O2 CZK 292.5  0.3  -4.7  

Unipetrol CZK 169.5  1.2  -2.0  

NWR CZK 23.7  7.7  -75.3  

PL - WIG20 BODY 2408.8  -0.9  -7.1  

KGHM PLN 114.0  -0.8  -40.2  

PEKAO PLN 178.2  0.1  5.9  

PKN Orlen PLN 40.5  -8.6  -22.4  

PKO BP PLN 40.2  2.4  8.6  

HU - BUX BODY 18459.3  0.2  3.3  

MOL HUF 14500.0  2.4  -15.7  

Mtelekom HUF 316.0  8.6  -13.7  

OTP HUF 4100.0  -2.3  -0.3  

Richter HUF 4325.0  -2.9  18.9  

AU - ATX BODY 2500.8  1.6  3.7  

Erste Bank EUR 25.2  6.0  5.0  

Omv AG EUR 33.8  -1.7  22.1  

Raiffeisen EUR 25.2  1.8  -19.6  

Telekom AU EUR 5.4  -4.4  -5.3  

DE - DAX BODY 9400.2  4.4  22.5  

E.ON EUR 13.2  0.9  -7.5  

Siemens EUR 98.0  5.1  21.9  

Allianz EUR 128.8  4.9  22.1  

FRA-CAC40 BODY 4193.8  3.3  14.4  

Total SA EUR 43.8  5.3  12.3  

BNP Paribas EUR 54.9  3.3  23.1  

Sanofi-Avent. EUR 75.4  5.0  4.8  

HOL - AEX BODY 391.6  3.9  13.0  

Royal Dutch  EUR 25.4  4.5  -3.3  

Unilever NV EUR 28.5  2.3  -2.8  

BE –BEL20 BODY 2869.7  4.3  15.1  

GDF Suez EUR 17.0  3.4  11.7  

InBev NV EUR 76.0  4.7  13.3  

RO - BET BODY 6376.6  1.3  29.3  

BRD RON 9.0  3.7  16.8  

Petrom RON 0.5  0.5  12.4  

BG - SOFIX BODY 485.5  0.9  46.7  

CB BACB BGN 4.0  0.0  -17.5  

Chimimport BGN 1.6  2.1  98.1  

SI - SBI TOP BODY 638.0  -1.8  1.9  

Krka EUR 58.3  -2.3  17.8  

Petrol EUR 221.0  -0.9  -3.9  

HR-CROBEX BODY 1778.5  0.7  2.9  

Dom hold. HRK 145.1  1.6  35.0  

INA-I. nafte HRK 3612.5  -0.1  -7.4  

TR-ISE N.30 BODY 84844.9  -6.1  -11.5  

Akbank TRY 7.1  0.9  -18.4  

İŞ Bankasi  TRY 4.8  -2.6  -20.9  
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