
 
  

 

 

 

Minulý týždeň sa niesol v znamení gréckej dohody o predĺžení finančnej pomoci, 
nových maxím na európskych aj amerických benchmarkoch, zmiešanej výsledkovej 
sezóny a forexových prekvapení. Začneme postupne, a to dohodou medzi Gréckom 
a Euroskupinou alebo ako si to Syriza vybojovala s „inštitúciami“ a nie Trojkou. 
Dohoda však nebola pre Grécko bezbolestná a Varoufakis má čo vysvetľovať svojim 
voličom. Dohoda má totiž svoju cenovku a tou je 7 miliárd eur, ktoré má Grécko ušetriť 
na vládnych škrtoch, transparentnejšom výbere daní a odstránení únikov čiernej 
ekonomiky. Európske indexy na tento fakt zareagovali pozitívne aj napriek 
nevydarenému nemeckému IFO dokázali uzatvoriť v pondelok v pozitívnom teritóriu. 
Americké indexy nemali toľko šťastia a aj napriek novým maximám zlé čísla 
z realitného trhu znamenali pre S&P 500 a NASDAQ červený close. Dosah 
pondelkových rokovaní mal na grécky kapitálový trh odložený dosah kvôli 
pondelkovému zatvoreniu gréckej burzy. Grécky index v utorok posilnil o viac ako 10 
% a nikoho neprekvapí, že najväčšmi sa na tom podieľal rast bankového sektora. 
Dlhopisoví investori mali na dohodu iný názor a grécke 10-ročné vládne dlhopisy sa 
začali predávať a úrovne 8.367 % v utorok boli rýchlo opustené a nasledoval raketový 
rast a týždeň ukončili až na 9.1473 % predražujúc vláde financovanie jej potrieb. 
V utorok sa trhové pohyby niesli v pozitívnej nálade, nemecké HDP a úroveň európskej 
inflácie nespôsobili žiadne prekvapenia. Kráľovský menový pár nerozhýbala ani 
Yellenová, ktorá ponechala čarovné slovíčko „patient“ v slovníku Fedu, čo indikovalo, 
že žiadny skorý rate hike sa nechystá. V stredu sa na oboch brehoch Atlantiku  objavila 
vlna konsolidácie a aktivovanie take profitov. Nové maximá spôsobili výbery ziskov 
a tie najmarkantnejšie sa odohrali na gréckych akciách, a to konkrétne opäť na 
bankovom sektore. Pondelková dohoda vyhnala akcie bánk National  Bank of Greece 
SA a Piraeus Bank až k 13 %-tným  ziskom a konsolidácia bola nutná. Americkí 
obchodníci sa opierali o fakt, že Yellenová nemení rétoriku zdvíhania sadzieb 
a americké benchmarky rástli k novým maximám a index NASDAQ dokonca 
k úrovniam z prelomu rokov 1999 a 2000, ktoré sú spájané s internetovou bublinou. 
Trhy preto začali byť opatrné a cez túto hladinu sa im veľmi nechcelo.  
Streda bola aj dňom kedy sa výsledková sezóna spoločností Hewlette-Packard 
a Chesapeake podpísala na značnom znížení ich trhovej kapitalizácie. Hewlette-Packard 
vykázalo nižšie ako očakávané tržby a znižovala aj ich odhad. Tržby spoločnosti trpia v 
dôsledku silného posilnenia amerického dolára, keďže viac ako 70 % tržieb pochádza 
mimo územia USA. V prípade ropnej spoločnosti Chesapeake je dôsledkom poklesu jej 
akcií o takmer 20 % kombinácia zlej výsledkovej sezóny spôsobenej prepadom ceny 
ropy a jej výhľadov do budúcna. Spoločnosť oznámila znižovanie kapitálových 
výdavkov a znižuje aj počet využívaných vrtov. Pri rope zostaneme, keďže streda sa 
čiastočne podpísala aj na jej prvom ziskovom mesiaci od júna minulého roka. Trhy sa 
totiž veľmi úzkostlivo upäli na rétoriku zo Saudskej Arábie. Tamojší ropný minister 
verí, že nadprodukcia zo strany USA bude prevýšená súčasným a budúcim dopytom po 
komodite. To spôsobilo úplné šialenstvo a prepad ceny po opätovnom raste stavu zásob 
ropy v americkom Cushingu bo skúpený a v stredu oba ropné benchmarky ukončili 
vysoko v zisku. Február dokonca WTI aj Brent uzatvárajú v dvojcifernom zisku, 
konkrétne WTI + 11.01 % a Brent +26.80 %. 
Štvrtok sa kráľovský menový pár po krátkych eurových ziskoch, po veľmi dobrých 
správach z nemeckého trhu práce, odráža od hladiny 1.38 EURUSD a klesá až k 1.1184 
EURUSD. Nie je to dôsledkom ničoho iného ako prejavu člena bankovej rady Fed, 
Bullarda, ktorý povedal, že centrálna banka by mala na jej zasadnutí v marci upustiť od 
vyhlásenia so slovom „patient“. Po takto silnom pohybe prišla v piatok korekcia k 1.124 
EURUSD, no anualizované HDP v USA a spotrebiteľská dôvera posiela zelenú 
bankovku k testu štvrtkového low, ktoré sa zatiaľ zdá byť dostatočným supportom.  
Z korporátnych akcií nás zaujali dve spoločnosti. Začneme s francúzskym Totalom, 
ktorý dokázal prekonať konečne prekonať 200-dňový kĺzavý priemer za čo vďačí 
svojmu podnikaniu, ktoré je vertikálne integrované. Prepadajúca cena ropy zaťažovala 
akcie spoločnosti, no v piatok sa objavila správa na trhu, že Total v spolupráci s ďalšími 
partnermi, medzi ktorých patrí aj Exxon Mobil, dokáže do roku 2018 exportovať 
skvapalnený plyn z Papua Nová Guinea do Ázie. To znamená, že spoločnosť dokáže 
konkurovať podobným projektom, pretože Papua Nová Guinea disponuje kvalitným 
a ohromným množstvom plynných zásob s nízkymi nákladmi práce a nízkymi daňami. 
Vďaka tomu Total pridal za minulý týždeň takmer 5 % z čoho väčšina rastu pripadla na 
piatok. Druhou spoločnosťou bola oceliareň, ktorá je v Nemecku druhou najväčšou po 
ThyssenKrupp. Salzgitter zverejňovala v piatok hospodárske výsledky za fiškálny rok 
2014 a nemala sa veru čím pochváliť. Posledné tri roky je spoločnosť v strate pričom 
EPS vykázala za rok 2014 na úrovni -0.64 eur a tržby 9.040 mld. eur pričom oba údaje 
boli nižšie ako trhom očakávaný konsenzus. Akcie spoločnosti preto klesli o viac ako 4 
%. Dôvodom bol aj vyšší ako očakávaný EBIT nemeckej jednotky ThyssenKrupp. 
V aktuálnom týždni môžeme očakávať nasledujúce makrodáta: tradičné pondelkové 
výrobné PMI v podaní Číny, Španielska, Talianska, Francúzska, Nemecka a USA, 
odhad ročnej inflácie eurozóny, švajčiarske a kanadské HDP, v stredu sa budú 
zverejňovať servisné PMI v Španielsku, Francúzsku, Taliansku a Nemecku, zmena 
zamestnanosti ADP a stavy zásob ropy, v závere týždňa sa bude rozhodovať o výške 
úrokových sadzieb pre eurozónu a pokračovanie zverejňovania dát o kondícii 
amerického trhu práce v podobe počiatočných žiadostí v nezamestnanosti, v piatok sa 
dozvieme úroveň HDP eurozóny a mieru nezamestnanosti v USA.  
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 Index BODY Kurz 
% zmena za 

 Spoločnosť Mena týždeň rok 
     
SR - SAX BODY 258.0 2.4 20.5 
     
ČR - PX BODY 1022.8 0.7 0.8 
ČEZ CZK 621.1 5.3 20.0 
Komerční b. CZK 5304.0 -2.4 13.8 
Unipetrol CZK 136.5 -1.1 -2.8 
NWR CZK 0.4 -2.2 -88.0 
PL - WIG20 BODY 2367.1 0.8 -4.1 
KGHM PLN 121.0 2.7 6.8 
PEKAO PLN 185.6 -0.9 -2.6 
PKN Orlen PLN 54.6 -0.7 31.0 
PKO BP PLN 32.6 0.6 -25.4 
HU - BUX BODY 18210.2 1.1 4.8 
MOL HUF 11990.0 2.3 -7.5 
Mtelekom HUF 383.0 2.4 17.8 
OTP HUF 4285.0 0.0 9.5 
Richter HUF 3930.0 0.8 0.8 
AU - ATX BODY 2495.2 1.8 -5.6 
Erste Bank EUR 23.4 -2.0 -18.2 
Omv AG EUR 25.7 5.8 -22.2 
Raiffeisen EUR 13.5 0.0 -47.4 
Telekom AU EUR 6.3 5.3 -5.3 
DE - DAX BODY 11401.7 3.2 18.9 
E.ON EUR 14.4 8.3 4.3 
Siemens EUR 99.8 2.4 4.0 
Allianz EUR 149.6 2.0 16.9 
FRA-CAC40 BODY 4951.5 2.5 12.6 
Total SA EUR 48.2 4.8 4.1 
BNP Paribas EUR 52.1 1.6 -11.9 
Sanofi-Avent. EUR 87.7 0.4 16.4 
HOL - AEX BODY 483.9 3.0 21.5 
Royal Dutch  EUR 29.3 1.4 10.2 
Unilever NV EUR 38.9 4.0 35.3 
BE –BEL20 BODY 3714.4 2.5 20.8 
GDF Suez EUR 19.9 6.9 6.8 
InBev NV EUR 113.7 5.3 50.0 
RO - BET BODY 7145.4 -2.2 12.1 
BRD RON 9.5 -1.2 8.2 
Petrom RON 0.4 -1.2 -16.3 
BG - SOFIX BODY 487.8 -0.0 -18.2 
CB BACB BGN 4.7 9.0 0.5 
Chimimport BGN 1.6 5.0 -23.3 
SI - SBI TOP BODY 796.4 1.9 11.4 
Krka EUR 61.0 4.5 0.0 
Petrol EUR 278.3 1.1 5.4 
HR-CROBEX BODY 1745.6 -0.5 -1.9 
INA-I. nafte HRK 3600.0 1.3 5.6 
TR-ISE N.30 BODY 103382 -1.9 38.2 
Akbank TRY 8.2 -3.3 45.1 
İŞ Bankasi  TRY 6.3 -3.7 54.5 
   
 

 

 

 
 
 
 
  
 


