
 
  

 

 

 

Minulý týždeň sa niesol v duchu sviatkového obchodovania. V piatok sa 
neobchodovalo ani na európskych ani amerických parketoch. V pondelok však 
o trhové pohyby nebola núdza. Európski obchodníci čakali na výsledok 
nemeckej inflácie, ktorá na mesačnej báze prevýšila očakávania. V pondelok 
sa oči upierali aj na zasadnutie Euroskupiny a Grécka. Grécko predstavilo 
zoznam opatrení, ktoré však predstavovali súhrn myšlienok a nie reformné 
opatrenia. Kráľovskému menovému páru nebolo treba viac a dolár posilňoval. 
Kombinácia týchto fundamentov a vývoj EURUSD spôsobili, že nemecký 
benchmark sa opäť pozrel nad 12 000 bodov. Ťahaný bol najmä 
technologickými akciami a bankami. V utorok trhy čakali najmä na výsledok 
amerických dát, a to konkrétne chicagské PMI a spotrebiteľskú dôveru. 
Dočkali sme sa rozporuplného výsledku, keď chicagské PMI dopadlo výrazne 
horšie avšak korigované bolo zvyšujúcou sa spotrebiteľskou dôverou.   Na 
kráľovský menový pár pôsobil značný tlak grécky problém. Nie je totiž 
zrejmé ako sa veci vyvinú. Dôvera v spoločnú európsku menu klesá, čo 
možno vidieť aj na najhoršom štvrťroku  pre euro. Tento kvartál je najhorším 
pre euro od obdobia kedy sa s ním začalo obchodovať (1. január 1999). Tento 
odliv od eura musel niekam smerovať. Útočisko si kapitál našiel v japonskom 
jene a zlate. Žltý kov vyrástol opäť nad hranicu 1200 USD/unca, nad ktorou sa 
držal aj vo štvrtok. 
Komiditným trhom si prešla jedna veľmi dôležitá správa. Šesť svetových 
ekonomík na čele s USA sa dohodli s Iránom na ukončení tamojšieho 
jadrového programu. Vďaka tejto dohode Irán už nebude schopný vytvoriť 
jadrovú zbraň. Na prvý pohľad sa to nemusí zdať jasné, prečo by mali byť 
ovplyvnené komodity, ale sankcie voči Iránu a prípadné ďalšie zlyhanie 
rozhovorov s Iránom by vyvolalo pritvrdenie sankcií voči nemu. Tieto by sa 
obratom podpísali na amerických spoločnostiach ťažiacich ropu z bridlíc. 
Tento fakt v kombinácii s výbuchom mexickej ropnej plošiny poslal ropu WTI 
do viac ako 7-percentného denného zisku. Štvrtok sa však dosiahla spomínaná 
dohoda a Teherán už viac nebude schopný obohacovať urán pre vojenské 
účely, čo vyvolalo nádej zníženia sankcií voči nemu.  
Štvrtok USA zverejňovali opäť dôležité dáta. Obe vyšli v prospech zelenej 
bankovky. Obchodný deficit USA bol najnižší od roku 2009 a počiatočné 
žiadosti o nezamestnanosť vyšli nižšie ako trhy očakávali.  Dolár si však 
nepolepšoval. Práve naopak. Na páre s eurom strácal cez percento. Dôvodom 
by mohol byť fakt, že piatkové NFP nemusia dosiahnuť trhom očakávaný 
výsledok. Začína sa špekulovať, že by mohli totiž výrazne klesnúť, keďže 
ošiaľ najímania pracovníkov už pominul. 
 
Z korporátnych akcií nás zaujali akcie francúzskej banky Crédit Agricole. 
V skrátenom obchodnom týždni akcie banky dokázali pridať takmer 3 %. 
Finančný sektor v eurozóne vykazuje znaky zlepšenia, čo možno pripísať 
kvantitatívnemu uvoľňovaniu pod taktovkou ECB. QE by mohlo ukončiť 
klesajúci trend na FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities). Tento 
názor možno opierať aj o rast indexu, ktorý kopíruje vývoj bankového sektora. 
Jeho YTD 14-percentný výnos je lepší ako vývoj v celom minulom roku, 
v ktorom stratil takmer 3.5 %.  Druhou spoločnosťou je nemecká aerolinka 
Lufthansa, ktorej akcie boli poznačené vyjadreniami nemeckého prokurátora. 
Ten odhalil, že co pilot spoločnosti Germanwings, dcérskej spoločnosti 
Lufthansy, trpel depresiami a samovražednými sklonmi. Tieto vyjadrenia 
podkopali dôveru CEO Lufthansy o dôkladnom výbere pilotov. Analytici 
bankových domov následne znižovali cieľové ceny Lufthansy, a to so sebou 
prinieslo medvediu náladu.  
 
V tomto týždni môžeme očakávať nasledujúce fundamenty: pondelok bude 
veľmi skúpy na makroekonomické dáta v dôsledku Veľkonočných sviatkov 
avšak americké trhy už boli otvorené a ponúkli dáta o podmienkach trhu práce 
a ISM. V utorok sú naplánované európske PMI a z USA JOLTS Job Opening; 
v stredu sa dozvieme továrenské objednávky z Nemecka a švajčiarske CPI, 
štvrtok prídu na rad dôležitejšie dáta, a to priemyselná produkcia z Nemecka 
a americké počiatočné žiadosti v nezamestnanosti a BoC rozhodne 
o úrokových sadzbách; koniec týždňa bude patriť britskej priemyselnej 
a manufaktúrnej produkcii, kanadskému trhu práce a prejavom členov Fedu. 
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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 249.8 5.2 12.8 
  

 
  

ČR - PX BODY 1049.2 1.7 3.1 
ČEZ CZK 639.8 2.2 11.1 
Komerční b. CZK 5530.0 0.6 15.0 
Unipetrol CZK 128.0 0.0 -12.2 
NWR CZK 0.3 3.0 -91.8 
PL - WIG20 BODY 2400.7 1.0 -2.9 
KGHM PLN 119.5 0.9 9.5 
PEKAO PLN 184.0 -0.5 -7.9 
PKN Orlen PLN 60.4 4.1 40.1 
PKO BP PLN 34.0 1.3 -20.5 
HU - BUX BODY 20002.5 -0.9 11.0 
MOL HUF 12740.0 2.0 -1.2 
Mtelekom HUF 413.0 -0.5 34.5 
OTP HUF 5300.0 -1.9 21.9 
Richter HUF 3899.0 -3.0 -5.0 
AU - ATX BODY 2545.7 2.6 -0.4 
Erste Bank EUR 23.8 5.0 -6.0 
Omv AG EUR 26.1 2.5 -20.9 
Raiffeisen EUR 13.3 13.7 -46.2 
Telekom AU EUR 6.7 1.4 3.1 
DE - DAX BODY 11967.4 1.0 24.4 
E.ON EUR 13.7 -2.6 -3.4 
Siemens EUR 100.9 1.0 2.5 
Allianz EUR 163.5 2.1 32.8 
FRA-CAC40 BODY 5074.1 1.4 14.5 
Total SA EUR 45.8 -1.6 -4.2 
BNP Paribas EUR 57.2 3.8 -1.3 
Sanofi-Avent. EUR 93.7 2.6 25.0 
HOL - AEX BODY 492.4 1.2 21.2 
RoyalDutch EUR 27.7 -1.9 4.3 
Unilever NV EUR 39.4 1.3 32.2 
BE –BEL20 BODY 3773.3 1.9 19.8 
GDF Suez EUR 18.5 -0.8 -6.2 
InBev NV EUR 115.7 3.7 48.9 
RO - BET BODY 7102.0 1.3 10.4 
BRD RON 9.2 0.5 8.2 
Petrom RON 0.4 -0.8 -17.7 
BG - SOFIX BODY 516.5 1.5 -16.4 
CB BACB BGN 4.8 2.9 11.4 
Chimimport BGN 1.9 9.0 -14.5 
SI - SBI TOP BODY 804.3 1.9 11.0 
Krka EUR 62.1 1.4 2.1 
Petrol EUR 279.5 1.6 1.3 
HR-CROBEX BODY 1721.5 0.6 -1.7 
INA-I. nafte HRK 3607.6 2.4 3.4 
TR-ISE N.30 BODY 100130 0.0 15.4 
Akbank TRY 7.7 -2.6 9.3 
İŞ Bankasi TRY 5.7 -4.8 19.9 
   
 

 

 

 
 

 
 
 


