
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Úvod uplynulého týždňa sa začal tak, ako skončil ten predchádzajúci. 

Akciové trhy úspešne zdolávali nové historické maximá a všetky rizikové 

aktíva si užívali risk on sentiment. Práve v pondelok zaznamenali akciové 

trhy na Wall Street svoje „all time hights“ a doznieval tak ešte impulz od 

Európskej centrálnej banky. Na Dow Jonese platí aktuálne hodnota 

16 970 bodov, na SPX 1955 bodov. V Európe dosiahli benchmarky svoje 

maximá o deň neskôr. Nemecký DAX dosiahol až na hranicu 10 033 

bodov a francúzsky CAC 4 598 bodov. Stáva sa takmer pravidlom, že 

pondelky patria novým akvizíciám, a ten posledný nebol výnimkou. 

Merck ohlásil kúpu Idenixu, Analog devices ide kupovať firmu Hittite 

Microwave a Tyson Foods vyhrala boj o Hillshire. Aj toto pomohlo 

indexom posúvať sa smerom na sever.  S príchodom nového týždňa sa 

tiež začali akcie technologického gigantu Apple obchodovať po 

reverznom splite 7 ku 1, čo znamená, že akcie spoločnosti sú 

prístupnejšie na obchodovanie, nakoľko nadobudli  sedminovú hodnotu. 

Od utorka však prišlo na akciách  k pozvoľnému ústupu z maxím a začalo 

sa dariť bezpečným prístavom. Dôvodom bola popri iných aj pomerne 

rýchlo sa rozvíjajúca eskalácia napätia v Iraku. Islamistické povstalecké 

skupiny obsadili strategické oblasti, mestá aj ropné polia a rýchlo 

postupujú k svojmu hlavnému cieľu, Bagdadu. Na finančných trhoch si to 

najviac odniesli akciové trhy a darilo sa hlavne zlatu a predovšetkým 

rope. Irak je druhým najväčším producentom komodity v organizácii 

OPEC, preto sa trh s čiernym zlatom obával, že intervencie irackých 

vzbúrencov by nakoniec mohli narušiť iracké dodávky ropy na svetový 

trh. Americká ropa WTI, ako aj  severomorská BRENT, sa dostali na 

maximá zo septembra 2013 a každá pridala viac než 4 percentá. WTI 

zlomila hranicu 105 USD/barel a dosiahla týždenné maximá až na 107.68 

USD/barel. BRENT prekonala 112 USD a dosiahla strop na 114.69 USD. 

Napätie v krajine sa môže aj s prispením Spojených štátov ešte viac 

vyhrotiť, čo môže volatilitu na rope ešte viac pozdvihnúť a dlhodobé 

technické rezistencie budú pod ešte väčším tlakom. 

Ako som spomínal k slovu sa dostali aj safe haven aktíva. Dopyt po zlate 

poslal jeho cenu za uplynulý týždeň o viac než 20 dolárov nahor, na 1275 

USD. 50 a 200 dňový kĺzavý priemer sú už len cca 10 dolárov vyššie a tu 

sa bude rozhodovať, ktorým smerom pôjdeme ďalej.  

Okrem vývoja v Iraku krátkodobý trend diktovali aj iné fundamenty. 

V stredu World Bank znížila odhad rastu globálnej ekonomiky pre rok 

2014 len na 2.8 percenta, pričom v januári to bolo ešte 3.2  percenta. Vo 

štvrtok sa investori sústredili aj na makro dáta z najväčšej ekonomiky 

sveta. Tu sklamali maloobchodné tržby, rovnako ako aj žiadosti o dávky 

v nezamestnanosti, čo ešte umocnilo risk off.  Akciové trhy tak po dlhom 

čase zaznamenali červený týždenný close, koniec koncov bol však trh už 

pomerne zrelý na mierny ústup z dosiahnutých maxím. 

Z korporátnych  akcií nás v uplynulom týždni zaujali hlavne nemecká 

Lufthansa a francúzsky Air France KLM. Obe letecké spoločnosti 

doplatili aj na výrazne rastúce náklady na pohonné látky, spôsobené 

výraznejším rastom  ceny ropy. Akcie Lufthansa sa prepadli za týždeň 

o 17 percent, keď investori tiež zohľadnili, že letecký prepravca znížil 

odhad zisku pre tento aj budúci rok. Svetová banka znížila odhad rastu 

globálnej ekonomiky, Gulf Air výrazne znížilo ceny leteniek, a tak aj Air 

France stratilo až 11 percent z hodnoty akcií. 

V aktuálnom týždni budú zverejnené hlavne tieto makrodáta: inflačné 

údaje z Veľkej Británie, eurozóny, USA a Kanady, ZEW ekonomický 

sentiment v eurozóne a Nemecku, stavebné povolenia a novozačaté 

stavby domov v USA, MPC minutes a hlavne zasadnutie FOMC 

a rozhodnutie o menovej politike Fedu, maloobchodné tržby v UK a 

Kanade, či novozélandské kvartálne a medziročné HDP. 
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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 BOD

Y 
209.4  2.3  8.0  

     
ČR - PX BOD

Y 
1032.8  -0.4  11.3  

ČEZ CZK 603.0  1.1  15.1  

Komerční CZK 4730.0  2.5  30.3  

O2 CZK 292.4  -0.1  1.4  

Unipetrol CZK 132.2  -0.6  -23.6  

NWR CZK 9.8  3.7  -66.6  

PL - WIG2 BOD
Y 

2471.8  -1.1  -0.0  

KGHM PLN 119.4  0.8  -21.0  

PEKAO PLN 191.7  1.1  15.3  

PKN PLN 40.8  -5.0  -22.3  

PKO BP PLN 40.1  -1.7  7.5  

HU - BUX BODY 18796.5  -0.8  -3.2  

  MOL HUF 12660.0  -2.1  -24.3  

Mtelekom HUF 332.0  -1.2  -7.5  

OTP HUF 4465.0  -3.6  -9.1  

Richter HUF 4200.0  4.2  18.0  

AU - ATX BOD
Y 

2556.4  0.5  8.8  

Erste EUR 26.0  -0.4  11.0  

Omv AG EUR 31.5  6.1  -12.1  

Raiffeisen EUR 25.0  -1.5  6.4  

Telekom 

AU 
EUR 7.1  0.5  37.5  

DE - DAX BOD
Y 

9912.9  -0.7  22.5  

E.ON EUR 14.4  0.0  10.2  

Siemens EUR 98.8  -0.3  28.8  

Allianz EUR 123.9  -0.0  9.6  

FRA-CAC BOD
Y 

4543.3  -0.8  19.6  

Total SA EUR 52.9  1.8  41.7  

BNP EUR 51.5  -0.8  19.1  

Sanofi EUR 79.7  0.7  -0.7  

HOL - AEX BOD
Y 

414.1  0.2  19.2  

Royal Dut  EUR 29.7  2.4  20.0  

Unilever EUR 32.3  2.3  6.6  

BE –BEL BOD
Y 

3151.8  -0.6  22.3  

GDF Suez EUR 20.7  -1.2  34.4  

InBev NV EUR 82.2  1.4  18.0  

RO - BET BOD
Y 

6914.8  4.1  28.9  

BRD RON 9.2  2.8  15.8  

Petrom RON 0.5  3.4  6.5  

BG -SOFI BOD
Y 

571.8  -2.2  28.9  

CB BACB BGN 4.3  -5.6  -1.2  

Chimimpo

rt 
BGN 2.1  -0.8  52.3  

SI - SBI BOD
Y 

799.9  -0.2  32.1  

Krka EUR 68.2  0.2  36.2  

Petrol EUR 285.0  -0.0  34.3  

HR-CROB BOD
Y 

1781.4  3.0  -1.0  

Dom 

hold. 
HRK 201.7  7.3  37.1  

INA-I. 

nafte 
HRK 3608.1  0.2  -15.1  

TR-ISE N.30 BODY 97628.5  -1.6  4.2  

Akbank TRY 8.0  -0.5  -2.3  

İŞ  TRY 5.9  -1.5  1.2  
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