
  
 

 

 

Úvod predchádzajúceho týždňa bol síce chudobný na makroekonomické 
udalosti, no už v pondelok sme sa dočkali dôležitého prejavu guvernéra ECB 
Maria Draghiho pred Radou pre hospodárske a finančné záležitosti 
Európskeho parlamentu v Bruseli. Draghi počas neho obhajoval monetárnu 
politiku a výsledky prebiehajúceho kvantitatívneho uvoľňovania. Podľa jeho 
slov by podniknuté stimuly spolu s oslabeným eurom a nízkou cenou ropy  
mali pomôcť naštartovaniu európskej ekonomiky. Kľúčovú úlohu pritom 
zohrávajú extra stimuly v podobe nákupu štátnych dlhopisov a aktív krytých 
dlhopisov v objeme 60 miliárd eur mesačne. Pokiaľ ide o samotné QE, 
vyvrátil obavy, že by sa ECB nepodarilo nájsť dlhopisy podľa zvolených 
kritérií v stanovenom objeme. Utorok bol v znamení ukazovateľov PMI. 
V Európe výrobný sektor dokázal vzrásť na 54.1 bodov z februárových 53.3 
bodov. V sektore služieb dosiahol 54.3 bodov oproti predchádzajúcim 53.7 
bodov. Pozitívne prekvapilo PMI  vo výrobe aj za Nemecko, kde vzrástlo vo 
výrobnom sektore na 52.4 z 51.1 bodov. Cenová hladina vo Veľkej Británii 
meranou indexom spotrebiteľských cien sa vo februári dostala na úroveň 0 %. 
Obavy z hroziacej deflácie sa premietli aj ihneď na hodnote libry, ktorá 
stratila 0.72 % na hodnote 1.4848 GBP/USD. V stredu sa pozornosť 
investorov sústreďovala na situáciu ohľadom Grécka. Aj keď sa mu podarilo 
získať nové prostriedky cez ECB, ktorá poskytne Grécku ďalšiu likviditu, 
peniaze z eurovalu nedostalo. Tento deň bol v znamení strát na európskych 
akciových indexoch, kedy zaznamenali nasledovné denné straty: DAX -1.17 
%, CAC 40 -1.32 % a EURO STOXX  -1.27 %. Štvrtkové obchodovanie bolo 
poznačené vojenským konfliktom v Jemene, kde arabská koalícia na čele so 
Saudskou Arábiou útočila proti povstalcom. Bombardovanie rebelských 
pozícií v Jemene lietadlami kráľovstva sa postaralo o negatívny sentiment na 
akciových trhoch. Naopak, rope dodalo signál na rast jej ceny. Jemen má 
strategickú polohu, keďže leží na dopravnej ceste, cez ktorú sa preváža veľká 
časť svetovej ropy a investori sa obávali prerušenia dodávok z Blízkeho 
východu smerom na západ. Taktiež vzniká riziko menších dodávok ropy, 
keďže rebeli v Jemen sú podporovaní Iránom, takže prakticky sú vo vojne 
dvaja veľkí producenti ropy. Americká ľahká ropa si pripísala 4.35 % na cene 
51.35 USD za barel a severomorská ropa Brentzhodnotila o 4.55 % na cene 
59.05 USD za barel. 
Piatok sa cena ropy upravila naspäť, keď opadol prvotný šok zo strachu 
z ropnej krízy v Červenom mori a cena znova reflektovala obrovské zásoby 
a nadbytok ropy ktoré sú momentálne realitou. Brent aj WTI klesli počas 
piatka o viac ako 5%, dostávajúc sa ešte nižšie ako pred bombardovaním 
Jemenu. Zlato po rastoch z minulých dní v týždni jemne kleslo k úrovni 1200 
dolárov za uncu a euro sa  naďalej držalo pod úrovňou 1,1 EURUSD. 
Celkovo bol minulý týždeň pre trhy nepríjemný, keď hlavné európske indexy 
– DAX, CAC 40, Euro Stoxx a FTSE -  klesali v priemere o približne jedno 
percento a americké hlavné indexy – Dow Jones, NASDAQ a Standard and 
Poor`s 500 – klesli za posledný týždeň o viac ako 2%. Americkým akciám 
neprospieva silný dolár, ktorý obmedzuje export. Na druhej strane európske 
akcie profitujú zo slabého eura, avšak neistota okolo Grécka, tragické udalosti 
letu Germanwings  a iné dôvody spomaľujú rast.  
Z korporátnych akcií nás zaujali akcie nemeckej spoločnosti Adidas 
a francúzskej Société Genéralé. Táto finančná inštitúcia rástla v priebehu 
posledných dní na francúzskej burze o 3,5%, udržiavajúc si dlhodobý rast. 
Predstavitelia Société Genéralé sa nedávno rozhodli odkúpiť firmu Antarius, 
čím posunuli hodnotu svojej poisťovacej zložky nad 100 miliárd eur. 
Nemecký Adidas prezentoval vo štvrtok svoju novú stratégiu na nasledujúce 
roky. Medziiným bol prezentovaný predpoklad zvýšenia tržieb o približne 
15%. Podstatné pre akcie bolo aj vyjadrenie o zvýšení výšky v akej sa 
vyplácajú dividendy akcionárom, čo mohlo spraviť túto akciu atraktívnejšou 
pre investorov. V reakcii nemecká Deutsche Bank zvýšila svoje odhady na 
cenu akcii Adidasu, čo tiež pomohlo zvýšiť atraktivitu týchto akcií a vytlačiť 
ich cenu nahor. 
V tomto týždni môžeme očakávať nasledujúce fundamenty: index 
spotrebiteľských cien v Nemecko, Európskej únii,  Hrubý domáci produkt v 
Kanade, CB spotrebiteľská dôvera v USA, Stavebné povolenia v Austrálii, 
ukazovateľ PMI za výrobu v Číne, Veľkej Británií, USA, obchodná bilancia 
v Kanade a USA, PMI, počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA, 
NFP miera zamestnanosti v USA, objednávky dlhodobej spotreby a závodné 
objednávky v USA.  
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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 237,4 -3,9 8,4 
  

 
  

ČR - PX BODY 1023,5 -2,1 2,7 
ČEZ CZK 623,0 -1,4 6,1 
Komerční b. CZK 5400,0 -3,6 14,7 
Unipetrol CZK 127,0 3,3 -9,2 
NWR CZK 0,4 6,1 -90,8 
PL - WIG20 BODY 2373,2 -1,4 -2,0 
KGHM PLN 120,0 -0,2 14,4 
PEKAO PLN 183,7 -3,1 -2,4 
PKN Orlen PLN 58,1 2,0 39,4 
PKO BP PLN 33,6 -6,0 -19,1 
HU - BUX BODY 19964,7 3,8 17,5 
MOL HUF 12430,0 6,2 4,0 
Mtelekom HUF 417,0 8,0 39,0 
OTP HUF 5300,0 3,9 27,9 
Richter HUF 3952,0 0,1 4,6 
AU - ATX BODY 2465,0 -2,5 0,2 
Erste Bank EUR 22,2 -3,1 -7,3 
Omv AG EUR 25,4 0,5 -19,8 
Raiffeisen EUR 11,4 -6,9 -49,6 
Telekom AU EUR 6,5 -1,0 -1,9 
DE - DAX BODY 11868,3 -1,4 25,6 
E.ON EUR 14,0 -1,5 0,7 
Siemens EUR 100,1 -0,5 2,6 
Allianz EUR 160,3 -0,9 30,6 
FRA-CAC40 BODY 5034,1 -1,1 15,0 
Total SA EUR 46,6 -2,2 -2,7 
BNP Paribas EUR 56,2 4,1 0,9 
Sanofi-Avent. EUR 91,7 -2,1 22,1 
HOL - AEX BODY 485,7 -2,7 21,9 
RoyalDutch EUR 27,8 -2,4 5,3 
Unilever NV EUR 38,9 -2,4 31,9 
BE –BEL20 BODY 3712,8 -1,4 19,8 
GDF Suez EUR 18,8 -1,2 -4,7 
InBev NV EUR 112,0 -1,6 47,5 
RO - BET BODY 6999,4 1,0 10,5 
BRD RON 9,3 -0,6 12,1 
Petrom RON 0,4 1,8 -17,6 
BG - SOFIX BODY 512,1 1,6 -14,6 
CB BACB BGN 4,7 0,0 8,3 
Chimimport BGN 1,8 3,5 -15,6 
SI - SBI TOP BODY 797,6 -1,0 12,1 
Krka EUR 61,1 0,1 1,8 
Petrol EUR 280,0 1,1 3,7 
HR-CROBEX BODY 1709,8 -1,0 -2,4 
INA-I. nafte HRK 3500,0 -1,4 6,0 
TR-ISE N.30 BODY 99318,5 -2,1 20,9 
Akbank TRY 7,8 -3,8 20,1 
İŞ Bankasi TRY 5,9 -5,8 32,4 
   
 

 

 

 
 
 

 
 
 


