
 
  

 

 

 

Začiatkom týždňa sa Gréci konečne dočkali  otvorenia bánk a možnosti 
vybrať si za týždeň 420€, avšak denný limit zostal nezmenený na 60 €. Aj 
napriek otvoreniu bánk ostala aténska burza zatvorená a očakáva sa jej 
otvorenie v stredu, kedy bude Tsiprasova vláda hlasovať o novom úspornom 
programe. Zlato minulý pondelok uzatvorilo so stratou 2.58%, striebro -1.14% 
platina -1.75% a meď -1%. Utorňajšie obchodovanie prinieslo hlavne 
výsledky zo Švajčiarska, kde bola zverejnená obchodná bilancia na  úrovni 
3.58 miliardy CHF. Ďalej nás sprevádzalo zasadnutie Austrálskej centrálnej 
banky, ktorá vyhlásila, že ďalšie oslabovanie AUD sa javí ako pravdepodobné 
a aj nutné. Aj napriek tomuto vyhláseniu si AUD/USD pripísal 0.67%. V USA 
zverejnila Bank of New York Mellon zisk na jednu akciu 77centov, čo 
potešilo analytikov, ktorí počítali so ziskom len na úrovni 66 centov. (Euro 
Stoxx -1.05 %,FTSE100 -0.29 %, CAC40 -0.70 %, DAX -1.12 %, DJIA -1.01 
% , SPX -0.42 %,  NASDAQ -0.16 %). Pokojné obchodovanie na trhoch 
pokračovalo aj počas stredy. Z fundamentálnych správ bolo dnes v Európe 
najdôležitejšie vyhlásenie z júnového zasadania Bank of England, kde 9 z 9 
členov hlasovalo pre ponechanie úrokových sadzieb na svojej súčasnej 
hodnote. V USA dominovalihospodárske výsledky spoločnosti Apple, ktorá 
ohlásila nižšie výsledky z predaja nových iPhonov z predpokladaných 48.8 
miliónov kusov na len 47.5 milióna kusov, na čo investori zareagovali viac, 
než sa očakávalo a akcie spoločnosti Apple otvorili v stredu o 15.30 CET s 
gapom na úrovni -5.85. Obchodníci sa vo štvrtok sústredili na výsledkovú 
sezónu v USA a Európe. V skorých ranných hodinách zverejnil svoje 
výsledky farmaceutický gigant Roche. Tržby tejto spoločnosti vzrástli v 
konštantom výmennom kurze o ďalších 6 %. Z makrodát sa zverejnila 
štatistika nezamestnanosti v Španielsku, tá sa znížila z apríla do júna o viac  
ako 1 %  na 22.37%, stále je však druhá najvyššia spomedzi krajín eurozóny. 
(DAX -0.07 %, CAC40 +0.08 %, FTSE100 -0.18 %, EuroStoxx50 -0.03 
%).Americký trh práce potvrdil pozitívny trend a nové dáta dokonca prekonali 
historický  rekord z roku 1973. Počet nových žiadostí o dávky v 
nezamestnanosti sa znížil na hodnotu 255 tisíc, pričom očakávania boli na až 
úrovni 278 tisíc. Na základe týchto údajov sa opäť zvýšila aj šanca, že FED 
zvýši úrokové sadzby už v septembri tohto roku. Z korporátnych správ 
zaznamenala veľký ohlas správa automobilky Fiat Chrysler Automobile, ktorá 
podala žiadosť o uvedenie na trh akcie Ferrari. Primárna verejná ponuka (IPO) 
akcií spoločnosti vyrábajúcej luxusné športové vozidlá by sa mala uskutočniť 
vo štvrtom štvrťroku roku 2015. (SPX -0.60%, DJIA -0.67 %, NASDAQ -
0.49 %). Piatkové obchodovanie v Európe bolo sprevádzané zverejňovaním 
indexu nákupných manažérov vo výrobe a v službách vo Francúzsku, 
Nemecku a za eurozónu, pričom ani v jednej krajine nedosiahli úroveň, ktorú 
predpovedali analytici.. (DAX  -1.43%, CAC 40 -0.58 %, FTSE100 -1.13%, 
EuroStoxx 50 -0.95%). V USA bol zverejnený index nákupných manažérov 
vo výrobe, ktorý mierne predčil očakávania analytikov na 53.6 b.p. a dosiahol 
úroveň 53.8 b.p. Nepotešili však údaje za predaje nových domov, keďže sa 
predalo len 482 tisíc nových domov, pričom analytici počítali s predajom na 
úrovni 548 tisíc domov. (DJIA -0.89 %, SPX -1.10 %, NASDAQ -1.13 %). 
Z korporátnych akcií nás najviac zaujali akcie spoločnosti BASF, ktoré 
v priebehu týždňa poklesli o 6.31 %.Hospodárske výsledky spoločnosti boli 
pod očakávaniami analytikov, keď nedosiahli úroveň 1.888 USD, ale len 1.49, 
čo znamená medziročný prepad o 3.88 %. Spoločnosť BASF je nemecká 
firma, ktorá ponúka produkty pre chemický, automobilový priemysel 
a poľnohospodárstvo. Taktiež sme si všimli spoločnosť PublicisGroupe, akcie 
ktorej sa prepadli o 5.87 % v priebehu týždňa. Táto francúzska spoločnosť 
ponúka reklamné služby, priamy marketing ako aj služby v oblasti ľudských 
zdrojov. Akcie spoločnosti poklesli aj napriek medziročnému rastu EPS 
o 21.62 %. 
Tento týždeň sa v pondelok dočkáme výsledkov nemeckého IFO indexu 
podnikateľského prostredia a v USA sa dozvieme mesačnú zmenu v objeme 
objednávok produktov dlhodobej spotreby. V utorok sa zverejní odhad HDP 
na ďalší kvartál vo Veľkej Británii a počas stredy bude zverejnená oficiálna 
úroková sadzba. Vo štvrtok budú zverejnené výsledky nových povolení na 
stavbu bytov v Austrálií a samozrejme aj nezamestnanosti v USA. V piatok sa 
dozvieme mesačnú zmenu HDP Kanady a odhadovanú medziročnú zmenu 
indexu spotrebiteľských cien v EÚ. 
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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 252,6 -0,5 19,3 
     
ČR - PX BODY 1030,8 0,6 8,2 
ČEZ CZK 593,0 1,4 -0,4 
Komerční b. CZK 5550,0 0,9 23,9 
Unipetrol CZK 183,0 7,3 44,1 
NWR CZK 0,2 0,0 -81,6 
PL - WIG20 BODY 2187,7 -4,3 -9,2 
KGHM PLN 90,7 -11,0 -29,7 
PEKAO PLN 155,0 -8,3 -13,5 
PKN Orlen PLN 77,1 6,0 93,0 
PKO BP PLN 28,7 -7,2 -24,7 
HU - BUX BODY 22384,1 -0,5 24,7 
MOL HUF 14530,0 -1,2 23,1 
Mtelekom HUF 409,0 2,8 11,1 
OTP HUF 5800,0 -1,4 39,0 
Richter HUF 4319,0 -0,2 9,2 
AU - ATX BODY 2508,0 -1,0 5,7 
Erste Bank EUR 27,6 1,1 43,1 
Omv AG EUR 24,7 -1,9 -19,9 
Raiffeisen EUR 13,6 -4,4 -37,4 
Telekom AU EUR 6,1 3,8 -7,2 
DE - DAX BODY 11347,5 -2,8 15,9 
E.ON EUR 12,2 -1,9 -18,2 
Siemens EUR 93,2 -2,3 -1,4 
Allianz EUR 152,8 -0,9 17,7 
FRA-CAC40 BODY 5057,4 -1,3 14,7 
Total SA EUR 44,2 -3,1 -14,8 
BNP Paribas EUR 57,2 -0,2 14,9 
Sanofi-Avent. EUR 98,2 -0,9 27,0 
HOL - AEX BODY 490,0 -2,1 19,5 
RoyalDutch EUR 24,9 -4,8 -18,8 
Unilever NV EUR 40,9 -1,0 28,1 
BE –BEL20 BODY 3772,6 -1,6 18,1 
GDF Suez EUR 17,4 -1,6 -14,8 
InBev NV EUR 114,2 -3,5 36,4 
RO - BET BODY 7537,0 -0,7 8,4 
BRD RON 11,2 -2,8 22,9 
Petrom RON 0,4 -0,0 -19,6 
BG - SOFIX BODY 476,4 0,5 -11,8 
CB BACB BGN 4,4 0,0 2,4 
Chimimport BGN 1,6 0,0 -17,3 
SI - SBI TOP BODY 742,3 0,7 -6,9 
Krka EUR 65,0 0,3 2,0 
Petrol EUR 252,0 -1,2 -10,0 
HR-CROBEX BODY 1786,7 -0,2 -2,4 
INA-I. nafte HRK 3500,0 -0,2 -12,5 
TR-ISE N.30 BODY 96055,3 -4,7 -7,1 
Akbank TRY 7,3 -4,8 -14,3 
İŞ Bankasi TRY 5,3 -8,1 -14,9 
   
 

 

 


