
 
  

 

 

 

Začiatkom týždňa musel trh stráviť správu, že Grécko a jeho veritelia 
nedokázali dospieť k dohode ani počas  víkendu.  Na pohode 
nepridávali ani makroekonomické dáta a fakt, že v stredu sa mali opäť 
stretnúť zástupcovia FEDu a trh s očakávaním čakal, či sadzby porastú 
už v septembri tohto roku. Po dramatickom dni na európskych 
akciových indexoch, počas ktorého nemecký DAX stratil až -1.89 % 
otvorila Amerika v negatívnom duchu, dokázala však stratu skorigovať 
a uzavrieť iba v miernej strate na širšom indexe SPX500 na hodnote -
0,39 %. Po prvotnej nervozite v dôsledku obáv okolo Grécka a slabšími 
údajmi z ekonomiky sa indexy dokázali otriasť a sústredili sa na 
stredajší deň. Z fundamentálnych správ sklamal najmä Empire State 
výrobný index, ktorý meria výrobnú aktivitu v New Yorku a skončil 
v negatívnom teritóriu -1.98, čím výrazne sklamal očakávania, ktoré 
boli stanovené na 5.20 bodov. Podobne dopadli údaje o priemyselnej 
produkcii, ktoré v máji klesli o -0.2 %, pri očakávaní rastu 0.3 
%. V utorok sa trh sústredil na dáta z Európy, prevažne z Británie, 
Nemecka a Eurozóny.  Dáta z Británie boli v súlade s predpokladom, 
index spotrebiteľských cien merajúci veľkosť inflácie vyšiel v súlade 
s prognózou na medzimesačnej hodnote 0.2 % a medziročne mierne 
vzrástla o 0.1 % z predchádzajúcich -0.1 %. Dôvera investorov 
vyjadrená ekonomickým sentimentom ZEW sa prudko zhoršila. 
Investori počas prieskumu boli znepokojený hlavne v dôsledku vývoja 
okolo Gréckej krízy a spomaľovania ekonomického rastu. Nemecký 
prieskum ZEW poklesol o 10.4 bodu na 31.5 v porovnaní s 41.9 
nameraných v máji. V Eurozóne sa znížil z hodnoty 61.2 na súčasných 
53.7. Streda bola najočakávanejší deň uplynulého týždňa. Júnové 
zasadanie rozkolísalo trhy potom, ako Federálny rezervný systém 
signalizoval, že úrokové sadzby v USA by sa mohli zvyšovať pomalším 
tempom, než sa pôvodne očakávalo. Fed v stredu uviedol, že 
ekonomika je pravdepodobne dosť silná, aby odolala zvýšeniu 
sadzieb, federálna banka však znížila svoje predpovede pre rok 2015. 
FED odhaduje, že po poklese v prvom štvrťroku smeruje americká 
ekonomika k ročnému rastu v intervale od 1.8 % do 2 %, pôvodné 
predpovede boli na úrovni 2.3 % - 2.7 %. Návrat k normalizácii Fed 
podmieňuje ďalším zlepšovaním trhu práce a zvyšovaním inflácie, 
ktorá podľa FEDu javí známky oživenia. Holubičí tón guvernérkyFEDu 
spustili štvrtkovú rally, ktorá pomohla technologickému indexu 
NASDAQ a indexu malých spoločností uzavrieť na nových maximách. 
Technologický index Nasdaq, ktorý uzavrel na hodnote 5.135 
s denným ziskom 1.34 % nasledovaný Dow Jonesom s 1.02 % ziskom 
a SPX500 s 1.01 %.  
Vo štvrtok otvorila obchodovanie na americkej burze spoločnosť FitBit. 
Akcie tejto spoločnosti vzrástli o 48 % nad jej emisnú cenu 20 dolárov. 
Obchodovanie uzatvárala blízko hranice 30 dolárov. Fitbit vyrába 
náramky, ktoré merajú tepovú frekvenciu, pulz a pár ďalších fitnes 
ukazovateľov. V piatok bol na ekonomické správy chudobný, 
zverejňoval sa iba medzimesačný vývoj v indexe výrobných cien 
z Nemecka. Očakával sa mierny nárast z 0,1 % na 0,2 %, údaj však 
sklamal a skončil na hodnote 0 %. Po volatilnom týždni uzavreli 
európske indexy na týždňovej báze nasledovne: DAX -1.40 %, CAC40 
-1.75 %, FTSE100 -1.10 %, Eurostoxx50 -1.34 %.  
Z korporátnych akcií nás zaujali spoločnosti Deutsche bank 
a Carrefour. Akcionári Carrefouru znovu zvolili a potvrdili 
GeorgesaPlassa vo výkonnej funkcií na ďalšie tri roky. Carrefour 
plánuje zaviesť štrukturálne zmeny vo svojom dodávateľskom reťazci a 
IT vo Francúzsku na zlepšenie jej operačných kapacít. Spoločnosť 
Deutsche bank zaznamenala 93%-ný nárast čistého zisku v pobočkách 
situovaných v Indií. DBK má v aktuálne v Indií 17 pobočiek a patrí 
medzi strategické krajiny, kde by chcela spoločnosť expandovať. 
Budúci týždeň očakávame index nákupných manažérov vo výrobe, 
predaje nových a existujúcich domov v USA,Ifo očakávanie 
a podnikateľskú klímu z Nemecka, konečný HDP , nové žiadosti 
o podporu v nezamestnanosti a zmenu počtu zamestnancov mimo 
poľnohospodárstva.
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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 256.6 0.5 24.3 
     
ČR - PX BODY 975.5 -1.6 -5.3 
ČEZ CZK 569.0 -8.1 -6.3 
Komerční b. CZK 5215.0 2.0 11.7 
Unipetrol CZK 155.3 0.3 19.4 
NWR CZK 0.2 -10.5 -94.7 
PL - WIG20 BODY 2299.4 -2.5 -6.6 
KGHM PLN 110.3 -2.4 -12.2 
PEKAO PLN 170.9 -5.9 -5.1 
PKN Orlen PLN 70.6 2.5 69.6 
PKO BP PLN 31.0 -5.4 -21.8 
HU - BUX BODY 21470.9 -1.9 12.5 
MOL HUF 14245.0 -1.9 8.7 
Mtelekom HUF 401.0 -2.9 20.1 
OTP HUF 5310.0 -2.4 16.6 
Richter HUF 4260.0 -2.1 1.9 
AU - ATX BODY 2431.0 -2.5 -5.3 
Erste Bank EUR 25.4 -0.1 -0.3 
Omv AG EUR 24.6 -0.9 -22.9 
Raiffeisen EUR 12.9 -0.9 -50.2 
Telekom AU EUR 5.8 -3.6 -12.2 
DE - DAX BODY 11040.1 -1.4 10.4 
E.ON EUR 12.4 -2.3 -16.9 
Siemens EUR 93.5 -0.7 -6.4 
Allianz EUR 140.1 -1.7 13.2 
FRA-CAC40 BODY 4815.4 -1.8 5.5 
Total SA EUR 44.1 -1.0 -17.8 
BNP Paribas EUR 53.6 -3.1 2.7 
Sanofi-Avent. EUR 86.4 -3.1 8.6 
HOL - AEX BODY 475.4 -0.5 13.7 
RoyalDutch EUR 25.9 0.3 -14.2 
Unilever NV EUR 37.5 1.1 15.8 
BE –BEL20 BODY 3589.1 -1.2 13.1 
GDF Suez EUR 17.1 -0.5 -18.2 
InBev NV EUR 108.4 0.3 29.0 
RO - BET BODY 7285.4 -1.1 7.9 
BRD RON 10.5 -0.3 15.4 
Petrom RON 0.4 0.1 -18.9 
BG - SOFIX BODY 482.8 -1.2 -13.8 
CB BACB BGN 4.5 0.0 6.1 
Chimimport BGN 1.6 1.2 -19.2 
SI - SBI TOP BODY 741.2 -4.6 -6.5 
Krka EUR 66.0 -3.0 -4.3 
Petrol EUR 258.0 -2.3 -6.7 
HR-CROBEX BODY 1755.6 0.1 -2.7 
INA-I. nafte HRK 3550.0 1.4 -11.7 
TR-ISE N.30 BODY 100881.

1 
2.5 3.4 

Akbank TRY 8.0 2.2 1.8 
İŞ Bankasi TRY 5.7 2.2 -0.9 
   
 

 

 


