
 
  

 

 

 

Pondelkové obchodovanie bolo ovplyvnené nedeľňajším referendom 
v Grécku, kde sa Gréci vyjadrili 61 % proti úsporným opatreniam. Nemecký 
minister hospodárstva sa vyjadril o Grécku, že je ohrozené insolvenciou 
a očakáva sa Tsiprasov návrh na riešenie počas utorkového summitu.  
Európske akciové indexy skončili hlboko v stratách. (EuroStoxx 50 -2.22 %, 
FTSE 100 -0.76 %,DAX -1.52 % a CAC 40 -2.01 %). V utorok akciové trhy v 
USA a v Európe stratili vplyvom Grécka pôdu pod nohami, zatiaľ čo dolár a 
trh dlhopisov pokračovali v raste. V Nemecku boli zverejnené dáta o 
medzimesačnej zmene priemyselnej produkcie a údaj zaostal za očakávaniami 
analytikov.V utorok ráno sa francúzsky minister financií vyjadril, že by si 
neželal podstúpiť riziko a nechať Grécko opustiť Eurozónu. (DAX -2.05 %, 
CAC -2.31 %, FTSE100 -1.49 %, EuroStoxx50 -2.20 %). Deficit obchodnej 
bilancie USA sa v máji v zvýšil o 2.9 %, čo je  spôsobené najmä prepadom 
vývozu z dôvodu silnejúceho dolára. (DJIA + 0.53 %, SPX + 0.62 %, 
NASDAQ – 0.11 %.). Počas stredy stanovili členovia eurozóny Grécku čas do 
konca týždňa navrhnúť novú dohodu, ktorá by vyriešila súčasný stav. Grécko 
by malo predložiť oficiálnu žiadosť o dvojročný úverový program, spolu s 
prvým návrhom reforiem, ktoré by Gréci boli ochotní vykonať.Obchodovanie 
v USA bolo v stredu nepokojné, keďže akciový index Dow Jones si už v 
úvode obchodovania odpísal 200 bodov po oznámení pozastavenia 
obchodovania na New Yorskej burze, spôsobené technickým problémom 
klesol o ďalších 50 bodov. MMFv stredu upozornil, že globálne spomalenie 
rastu ekonomiky, politické a ekonomické turbulencie v Grécku, na Blízkom 
východe a na Ukrajine a silnejúci dolár by mohli znížiť ekonomický rast 
Spojených štátov. Vo štvrtok sa šéf ECB Mario Draghi vyjadril, že Grécko sa 
pravdepodobne nepodarí zachrániť pred bankrotom. MMF znížil výhľad rastu 
svetovej ekonomiky z 3.5 % na 3.3 %, kvôli udalostiam v Číne a v Grécku. 
Zverejnená bola obchodná bilancia v Nemecku, ktorá dosiahla úroveň + 22.8 
mld. eur, čo je viac ako predpokladali analytici. Oficiálna diskontná sadzba 
ostala vo Veľkej Británii na nezmenenej úrovni 0.5 %. (DAX +2.32 %, CAC 
40 +2.55 %, FTSE100 +1.40 %, EuroStoxx50 +2.78 %). V USA boli 
zverejnené nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti, ktoré boli vyššie 
oproti očakávaniam analytikov o 22 tisíc žiadostí. (DJIA 0.18 %, SPX 0.47 %, 
NASDAQ 0.47 %). 
Obchodovanie počas piatka bolo v Európe ovplyvnené návrhom reforiem, 
ktorý predložil grécky premiér Tsipras veriteľom. Tí rokovali o návrhu 
reforiem, ktoré sa podobajú na tie, ktoré Gréci odmietli v referendovom 
hlasovaní. Taktiež prišlo aj vyjadrenie ECB, že bude v pondelok rokovať o 
finančnej pomoci gréckym bankám, pretože sa očakáva, že grécke banky budú 
aj v prípade víkendovej dohody medzi Aténami a zahraničnými veriteľmi 
potrebovať viac času na opätovné otvorenie. (DAX +2.90 %, CAC 40 +3.07 
%, FTSE100 +1.39 %, EuroStoxx50 +3.18 %).Miera nezamestnanosti 
v Kanade ostala nezmenená na 6.8 %, aj keď počet nezamestnaných sa zvýšil 
o 6.4 tisíc. V USA boli zverejnené údaje za veľkoobchodné zásoby. Tie sa 
zvýšili z predošlých 0.4 % na 0.8 %. 
Z korporátnych akcií nás zaujala nemecká spoločnosť Deutsche Post, ktorej 
akcie v priebehu tohto týždňa získali 7.75 %. Spoločnosť poskytuje 
medzinárodné doručovanie listov, balíkov a iné poštové služby pre verejný 
aj súkromný sektor. V priebehu tohto týždňa spoločnosť ukončila spor 
o tarifách pre zamestnancov poskytnutím zamestnaneckých garancií ako 
jednorazového príspevku v hodnote 400 eur a 2 % rast miezd v budúcom 
roku.Druhou spoločnosťou je francúzska firma Vallourec SA, ktorej akcie 
počas tohto týždňa poklesli o 7.56 %, z dôvodu májového rozšírenia rozdielu 
medzi cieľovou cenou v segmente európskych priemyselných spoločností 
a cenami ich akcií, ktoré v priemere poklesli o 6 %. Akcie spoločnosti 
pokračujú v prepadoch, keďže za obdobie jedného roka už stratili okolo 48.5 
% svojej ceny. Spoločnosť Vallourec SA je výrobcom ocele, zliatinových rúr 
a ďalších komponentov pre automobilový, petrochemický a letecký priemysel. 
V tomto týždni očakávame zverejnenie indexu nákupných a spotrebiteľských 
cien vo Veľkej Británii, index spotrebiteľských cien v Nemecku a ZEW 
ekonomický sentiment v eurozóne a v Nemecku. V eurozóne bude zverejnená 
aj hlavná úroková sadzba, taktiež budú v USA nové údaje o jadrovom indexe 
výrobných cien. V piatok nás budú čakať údaje ohľadom stavebných povolení 
v USA a jadrové maloobchodné tržby v Kanade. 
 

 

Týždenný komentár 

Obchodovanie ovplyvnené gréckym referendom 
 

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. 
Zdroj informácií: Bloomberg 
 

VYPRACOVAL  

Nicolas Mauer 

Junior analytik 

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. 

Ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava 

e-mail: info@capitalmarkets.sk 

www.capitalmarkets.sk 

Zverejnené dňa 13.07.2015, 9:21 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie 
hodnoty z predošlého obchodného dňa  
 

 Index BODY Kurz 
% zmena za 

 Spoločnosť Mena týždeň rok 
     
SR - SAX BODY 262,5 1,4 25,9 
     
ČR - PX BODY 991,5 0,3 5,1 
ČEZ CZK 572,6 2,6 -1,1 
Komerční b. CZK 5401,0 0,0 19,0 
Unipetrol CZK 160,8 1,3 25,6 
NWR CZK 0,2 4,3 -79,8 
PL - WIG20 BODY 2270,8 -0,3 -3,0 
KGHM PLN 103,5 -2,2 -15,2 
PEKAO PLN 164,5 -4,6 -3,5 
PKN Orlen PLN 72,8 2,6 79,4 
PKO BP PLN 31,0 3,4 -17,7 
HU - BUX BODY 22064,5 0,9 23,6 
MOL HUF 14355,0 -1,4 26,2 
Mtelekom HUF 394,0 -0,3 13,9 
OTP HUF 5755,0 2,3 38,8 
Richter HUF 4255,0 2,0 0,7 
AU - ATX BODY 2464,8 1,3 4,2 
Erste Bank EUR 26,5 2,3 47,1 
Omv AG EUR 24,9 2,2 -21,3 
Raiffeisen EUR 13,6 3,9 -39,2 
Telekom AU EUR 5,7 -0,8 -13,0 
DE - DAX BODY 11315,6 2,3 17,1 
E.ON EUR 12,3 1,7 -14,9 
Siemens EUR 92,1 1,7 -0,6 
Allianz EUR 146,5 3,4 14,9 
FRA-CAC40 BODY 4903,1 2,0 14,0 
Total SA EUR 44,3 1,3 -12,3 
BNP Paribas EUR 54,5 0,4 14,3 
Sanofi-Avent. EUR 92,5 4,9 22,2 
HOL - AEX BODY 481,4 1,5 19,3 
RoyalDutch EUR 25,4 -0,5 -14,8 
Unilever NV EUR 39,4 5,2 26,3 
BE –BEL20 BODY 3674,6 2,3 18,6 
GDF Suez EUR 17,3 3,2 -11,5 
InBev NV EUR 113,4 4,7 36,0 
RO - BET BODY 7291,0 0,4 7,2 
BRD RON 11,0 -0,3 22,7 
Petrom RON 0,4 1,5 -18,2 
BG - SOFIX BODY 472,2 -1,8 -13,6 
CB BACB BGN 4,5 0,0 0,4 
Chimimport BGN 1,5 -3,5 -20,2 
SI - SBI TOP BODY 729,7 0,7 -5,5 
Krka EUR 65,0 0,0 1,6 
Petrol EUR 253,9 1,5 -8,7 
HR-CROBEX BODY 1744,2 -0,1 -3,5 
INA-I. nafte HRK 3500,0 -0,0 -12,7 
TR-ISE N.30 BODY 100836,

7 
2,0 4,5 

Akbank TRY 7,8 2,5 -0,3 
İŞ Bankasi TRY 5,7 3,1 1,8 
   
 

 

 


