
 

  

 

 

 

Minulý týždeň bol pre trhy ako v Európe, tak aj v Amerike, pozitívny. 

Pondelok rástli všetky hlavné indexy na oboch stranách Atlantiku, 

podstatných makrodát sme veľa nemali. Jemný rozruch vyvolal aussie, keď po 

pozitívnych dátach z Číny, ktorá je najväčśím obchodným partnerom 

Austrálie,  vzrástla jeho hodnota voči doláru o skoro 1 percento. V priebehu 

toho istého dňa ale klesol natoľko, že končil obchodný deň so stratou 0.72 %, 

na úrovni 0.772. Dôvodom bolo vyhlásenie centrálnej banky, ktorá ohlásila 

pravdepodobné znižovanie úrokových sadzieb. 

V utorok pokračovali trhy v raste, avšak pomalšom. Nemecký DAX rástol 

napriek horším číslam ZEW ekonomického sentimentu oproti očakávaniam, 

ktoré boli na úrovni 55.3 a reálne len 53.3. Ostatné európske indexy si viedli 

tiež dobre, no Amerika mala v utorok zmiešané výsledky. 

Tretí deň týždňa pokračoval v absencii dôležitých fundamentov. Niesol sa 

v znamení vyššej volatility, no nezaznamenal výrazné posuny ani smerom 

nahor, ani nadol. Austrália vydala informácie o cenovej hladine, ktorá bola 

v prvom kvartáli na úrovni 0.6 %, medziročne 2.35 %, pričom konsenzus bol 

2.25 %. Austrálsky dolár následne posilnil o 0.73 % a zisky si počas dňa 

udržal. V USA prekvapili predaje existujúcich domov, za marec dosiahli 

úroveň 5.19 mil, lepšie ako očakávania, ktoré boli na úrovni 5.03 mil. 

Posilnila aj britská libra, najmä vďaka zverejneniu takzvaných „minutes“, 

zápisu z rokovania Bank of England, kde všetkých 9 členov výboru pre 

menovú politiku hlasovalo zhodne pre ponechanie úrokovej sadzby na úrovni 

0.5 %. Po zverejnení minutes posilnila libra o 0.74% voči doláru a posilnenie 

si počas dňa udržala. Európa obchodovala v jemne červených číslach, 

pravdepodobne vďaka neistote plynúcej z možného Grexitu. Amerika končila 

v zelených číslach, pravdepodobne najmä vďaka rôznym pozitívnym 

korporátnym výsledkom. Už tradične narástli zásoby ropy v USA o viac ako 

sa očakávalo, konkrétne o 5 miliónov barelov, očak. 2.5 milióna barelov.  

Štvrtok bol oproti predošlým dňom zaujímavejší a plný makrodát, aj keď 

zväčša negatívnych. Deň sa začal Čínskymi dátami indexu nákupných 

manažérov v priemysle na úrovni 49.2, ktorý bol horší ako boli očakávania vo 

výške 49.4. Tým sa zaradil do radu negatívnych ekonomických dát z Číny 

v poslednom období, signalizujúcich mierne spomalenie rastu. Zverejnené 

boli aj indexy nákupných manažérov z Európskej Únie, na úrovni 51.9 pre 

priemysel a 53.7 pre služby, obe horšie ako očakávania na úrovni 52.6 a 54.5. 

Červené bolo aj PMI z Francúzska, v priemysle 48.4 oproti konsenzu 49.2, 

v službách 50.8 oproti 52.4.  Nezamestnanosť v Španielsku vzrástla na úroveň 

23.78 %, taktiež bola vyššia ako boli očakávania, aj keď iba o 0.08 %. Vo 

Veľkej Británii boli zverejnené maloobchodné tržby, ktoré medzimesačne 

klesli o 0.5 %, pričom sa očakával rast na úrovni 0.4 %.  Dáta spoza mora 

neboli o nič lepšie, keď nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA 

dosiahli 295 000, pričom sa očakávalo 289 000. Index nákupných manažérov 

v priemysle v USA bol na úrovni 54.2, znova horší ako očakávania, ktoré boli 

55.7. Klesli aj predaje nových domov a vzrástol počet dlhodobo 

nezamestnaných.  

Piatok bol znova skúpy na dáta. Nemecko vykazuje lepšiu podnikateľskú 

klímu, Ifo index ktorý ju meria dosiahol 108.6 boda, pri očakávaniach 108.4. 

Objednávky dlhodobej spotreby v USA vzrástli medzimesačne o 4 %, pričom 

očakávaný bol vzrast len o 0.6 %. 

Z korporátnych akcií nás minulý týždeň zaujali z Nemecka Commerzbank, 

z Francúzska to bola automobilka Renault. Hodnota akcií Commerzbank si za 

posledný týždeň polepšila o 4.36 %. Okrem kvantitatívneho uvoľňovania 

môže byť dôvodom aj ohlásená expanzia tejto banky v Ázii. Francúzska 

automobilka Renault za posledný týždeň posilnila o 7.38 %. Dôvodom je 

zverejnenie výsledkov 23 apríla, kde Renault vykázal o 10% vyššie tržby ako 

sa očakávalo. 

V tomto týždni očakávame nasledovné makrodáta: V pondelok nás čaká len 

index nákupných manažérov v službách z USA, utorok najmä HDP Veľkej 

Británie a Spotrebiteľská dôvera v USA.  Streda bude plná dát, keď sa 

dozvieme zmeny cenovej hladiny Nemecka, zmenu maloobchodných tržieb 

v Španielsku, stretne sa FOMC a dozvieme sa aj o koľko narástli zásoby ropy 

v USA Vo Štvrtok budú zverejnené dáta rastu HDP v Španielsku a Kanade, 

Chicago index nákupných manažérov a počet novo nezamestnaných v USA. 

Piatok očakávame priemyselné PMI z Veľkej  Británie a USA,  mnohé 

Európske burzy ale budú mať voľno, kvôli dňu práce.    
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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 240.78 -3.3  16.4  
     
ČR - PX BODY 1049.4  0.1  4.7  

ČEZ CZK 657.8  1.2  12.2  

Komerční b. CZK 5437.0  0.8  18.2  

Unipetrol CZK 147.8  6.3  6.3  

NWR CZK 0.3  -10.0  -93.6  

PL - WIG20 BODY 2519.2  2.2  2.9  

KGHM PLN 119.5  0.7  4.6  

PEKAO PLN 191.8  1.2  -0.9  

PKN Orlen PLN 66.5  10.8  45.8  

PKO BP PLN 35.9  -0.2  -14.6  

HU - BUX BODY 22420.4  5.1  27.6  

MOL HUF 14900.0  3.3  15.2  

Mtelekom HUF 410.0  -1.9  30.2  

OTP HUF 5848.0  5.0  38.2  

Richter HUF 4600.0  11.9  21.2  

AU - ATX BODY 2637.9  1.9  4.8  

Erste Bank EUR 25.6  7.4  3.9  

Omv AG EUR 29.1  3.9  -10.6  

Raiffeisen EUR 15.1  1.8  -35.2  

Telekom AU EUR 6.5  -0.9  0.2  

DE - DAX BODY 11810.9  1.0  23.7  

E.ON EUR 14.6  1.0  6.0  

Siemens EUR 99.3  0.4  1.9  

Allianz EUR 156.1  -3.2  27.1  

FRA-CAC40 BODY 5201.5  1.1  16.1  

Total SA EUR 48.0  -1.8  -3.9  

BNP Paribas EUR 59.0  7.0  5.8  

Sanofi-Avent. EUR 95.9  0.2  25.1  

HOL - AEX BODY 504.0  1.8  26.9  

RoyalDutch EUR 29.0  -0.2  5.8  

Unilever NV EUR 41.3  0.1  36.7  

BE –BEL20 BODY 3800.1  0.4  21.4  

GDF Suez EUR 19.3  -0.1  -0.4  

InBev NV EUR 113.6  -0.6  43.9  

RO - BET BODY 7561.9  0.1  16.7  

BRD RON 10.4  -0.9  23.7  

Petrom RON 0.4  -3.0  -13.0  

BG - SOFIX BODY 494.9  -2.2  -18.3  

CB BACB BGN 4.8  3.6  6.5  

Chimimport BGN 1.8  -3.5  -19.9  

SI - SBI TOP BODY 815.1  -0.8  6.0  

Krka EUR 68.0  1.5  3.2  

Petrol EUR 293.1  1.4  1.1  

HR-CROBEX BODY 1737.1  0.0  -1.1  

INA-I. nafte HRK 3356.9  0.0  -1.3  

TR-ISE N.30 BODY 104368.
7  

3.8  16.7  

Akbank TRY 7.9  1.9  12.2  

İŞ Bankasi TRY 6.1  3.6  22.3  
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