
 

  

 

 

 

Začiatok obchodného týždňa charakterizovalo zverejňovanie indexov 

PMI. Prvý bol zverejnený index PMI pre čínsky výrobný sektor, ktorý 

vzrástol v súlade s očakávaniami z 50.1 na 50.2 bodov. Naopak 

pohoršilo si PMI za výrobný sektor v Nemecku, kde nastal pokles 

o jeden bod z hodnoty 52.1 na 51.1, to viedlo aj k oslabeniu eura voči 

USD. Britský PMI za výrobný sektor si síce polepšil, ale pod 

očakávania analytikov. USA zverejnilo PMI za sektor služieb, ten 

dosiahol až 54 bodov. V utorok sme taktiež boli svedkami viacerých 

makrodát. Obchodníkov veľmi potešili výsledky indexu 

spotrebiteľských cien v Eurozóne, ktorý vzrástol medziročne v máji 

o 0.3 % a taktiež boli potešujúce výsledky jadrového indexu 

spotrebiteľských cien, ktorý sa medziročne zvýšil až na hodnotu 0.9 

%. V utorok sa šéf Euroskupiny Dijsselbloem vyjadril, že dohoda 

veriteľov s Gréckom je ešte stále ďaleko, pričom toto vyjadrenie prišlo 

potom ako Gréci predložili návrh reforiem na schválenie 

medzinárodným veriteľom. Stredajšie obchodovanie bolo sprevádzané 

dvoma udalosťami. Prvou bol prejav prezidenta Európskej centrálnej 

banky Maria Draghiho, ktorý podporil rast menového páru EUR/USD 

na úroveň 1.128 EUR/USD, vďaka optimistickým výhľadom ohľadom 

hospodárskeho rastu a inflácie v eurozóne. Druhou veľkou udalosťou 

bol začiatok rokovania OPEC, ktoré trvalo až do piatku. Ropa 

následne poklesla, nakoľko sa počíta so zvýšením dodávok ropy, 

pretože sa Irán vrátil do hry po odstránení sankcií týkajúcich sa jeho 

jadrového programu. V stredu sa darilo aj európskym aj americkým 

akciám. Európske posilni vďaka optimistickej nálade ohľadom 

riešenia dohody Grécka s veriteľmi. (DAX +0.80 %, CAC +0.59 %, 

FTSE +0.32 %). Americké indexy posilnili kvôli rastu bankového 

sektora. Ten stavil na priaznivý vietor medzi Gréckom 

a medzinárodnými veriteľmi. Počas štvrtkového obchodovania 

prevládal skepticizmus, keď obchodníci už zacítili frustráciu ohľadom 

dohody medzinárodných veriteľov s Gréckom. Európske akcie 

uzavreli v červenom. (DAX -0.69 %, CAC - 0.93 %, FTSE-1.31 %). 

Nedarilo sa ani obchodníkom v USA. Tam prišlo vyhlásenie zo strany 

šéfky MMF, aby FED začal so zvyšovaním sadzieb až na začiatku 

roka 2016. Americké akciové indexy ukončili svoje obchodovanie 

taktiež v strate. (DJIA - 0.94 %., SPX - 0.86 %, NASDAQ -0.79 %). 

V piatok boli zverejnené továrenské objednávky v Nemecku, ktoré 

medzimesačne vzrástli o 1.4 %. Miera nezamestnanosti v USA sa 

zvýšila z 5.4 % na 5.5 %. Taktiež sa skončilo stretnutie OPEC, na 

ktorom sa rozhodlo, že produkcia ropy zostane bez zmeny. 

Z korporátnych akcií nás zaujali akcie francúzskej spoločnosti Pernod 

Richard, ktorá je druhým najväčším výrobcom destilátov na svete. 

Akcie tejto spoločnosti poklesli tento týždeň o 6.71 %. Bolo to 

ovplyvnené najmä vyjadrením predstaviteľov spoločnosti ohľadom 

obmedzených ziskových marží. Tieto ostanú pravdepodobne 

nezmenené kvôli nízkemu dopytu po drahých koňakoch a škótskej 

whisky. Druhou zaujímavou spoločnosťou je nemecká burza cenných 

papierov. Deutsche Börse, ktorej akcie sa za tento týždeň zhodnotili 

o viac ako 1 %.  Deutsche Börse plánuje investovať do Singapuru, kde 

chce budúci rok otvoriť burzu špecializovanú na obchodovanie 

s derivátmi. Nová burza sa má volať Eurex Exchange Asia a bude 

v prevádzke od druhého štvrťroku 2016. 

Tento pondelok očakávame obchodnú bilanciu v Nemecku, či index 

podmienok trhu práce v USA. Taktiež bude zaujímavé v utorok 

sledovať medzimesačnú zmenu úverov na bývanie v Austrálii. 

V stredu bude na Novom Zélande vyhlásená oficiálna peňažná sadzba 

a medzimesačná priemyselná produkcia vo Francúzsku. Koncom 

týždňa sa dozvieme mieru nezamestnanosti v Austrálii 

a medzimesačný jadrový index výrobných cien v USA. 
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Upozornenie! Všetky obchody s cennými 

papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i 

k stratám. Spoločnosť CAPITAL 

MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt 

regulovaný Národnou bankou Slovenska. 
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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 248,9  -1,0  19,6  
     
ČR - PX BODY 1004,9  -1,7  -2,4  

ČEZ CZK 617,8  -0,6  4,2  

Komerční b. CZK 5091,0  -5,0  10,9  

Unipetrol CZK 162,4  -0,4  25,6  

NWR CZK 0,2  -4,2  -93,0  

PL - WIG20 BODY 2365,6  -3,1  -3,9  

KGHM PLN 113,2  -3,5  -6,9  

PEKAO PLN 179,6  -3,6  -5,3  

PKN Orlen PLN 70,2  -3,5  63,5  

PKO BP PLN 32,4  -1,4  -19,5  

HU - BUX BODY 22327,0  -0,2  17,8  

MOL HUF 14960,0  1,7  15,7  

Mtelekom HUF 428,0  2,9  27,4  

OTP HUF 5385,0  -5,5  16,3  

Richter HUF 4550,0  -1,1  12,9  

AU - ATX BODY 2544,7  -1,2  1,2  

Erste Bank EUR 25,8  -2,5  -1,4  

Omv AG EUR 25,9  0,4  -12,9  

Raiffeisen EUR 13,7  -1,7  -46,0  

Telekom AU EUR 6,3  -3,2  -4,0  

DE - DAX BODY 11197,2  -1,9  12,6  

E.ON EUR 13,0  -2,9  -9,4  

Siemens EUR 95,6  -0,2  -3,1  

Allianz EUR 143,1  0,2  15,3  

FRA-CAC40 BODY 4920,7  -1,7  8,2  

Total SA EUR 45,6  -0,9  -11,4  

BNP Paribas EUR 55,3  0,7  7,4  

Sanofi-Avent. EUR 89,1  -0,0  13,1  

HOL - AEX BODY 479,4  -2,9  16,6  

RoyalDutch EUR 26,2  -3,6  -9,7  

Unilever NV EUR 37,3  -3,9  16,5  

BE –BEL20 BODY 3646,7  -1,7  15,7  

GDF Suez EUR 17,6  -4,0  -15,5  

InBev NV EUR 107,2  -2,1  32,5  

RO - BET BODY 7441,0  0,2  12,0  

BRD RON 10,9  1,4  21,8  

Petrom RON 0,4  -1,1  -15,8  

BG - SOFIX BODY 490,3  1,5  -16,8  

CB BACB BGN 4,7  0,9  4,2  

Chimimport BGN 1,6  4,4  -23,2  

SI - SBI TOP BODY 791,1  -0,1  -0,8  

Krka EUR 68,0  -0,0  0,7  

Petrol EUR 267,0  -1,1  -5,7  

HR-CROBEX BODY 1742,1  0,7  1,5  

INA-I. nafte HRK 3478,1  0,9  -3,0  

TR-ISE N.30 BODY 100259,0  -0,7  1,9  

Akbank TRY 7,8  -2,1  -2,6  

İŞ Bankasi TRY 5,7  0,5  -4,8  
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