
 

  

 

 

 

Posledný týždeň na finančných trhoch patril rozhodne Európskej centrálnej banke. 

Situácia pred vyhlásením bola podľa stanice Bloomberg taká, že s 80-percentnou 

pravdepodobnosťou sa očakával pokles depozitných úrokových sadzieb 
z prechádzajúcej úrovne – 0.3 % na úroveň -0.4 %. Táto situácia aj nastala a depozitná 

sadzba skončila sa po vyhlásení ocitla na tejto hodnote. Okrem depozitnej sadzby sa 

guvernér ECB vo svojom štvrtkovom príhovore dotkol prakticky všetkého. Najväčším 
prekvapením celého vyhlásenia bola aj tak zmena hlavnej sadzby, ktorá sa prekvapivo 

znížila z 0.05 percentuálnych bodov na nulu. Okrem toho bola znížená aj tretia, 

zapožičiavacia sadzba z predchádzajúcej hodnoty 0.30 na aktuálnych 0.25 percent. Ku 
sadzbám sa guvernér vyjadril tak, že ostanú na rovnakej, prípadnej nižšej úrovni. 

Vyzerá to však tak, že sadzby by sa už naďalej znižovať nemali. Doplňujúce boli aj 

ostatné podstatné informácie týkajúce sa celého vyhlásenia. Patrí sem hlavne program 
nákupu aktív, ktorý bude fungovať najskôr do marca 2017. Bude to závisieť od toho, či 

sa ECB podarí dosiahnuť udržateľný rast inflácie. Program odkupov bol navýšený o 20 

miliárd na 80 mld. eur za jeden mesiac. ECB ďalej upravila odhad rastu eurozóny pre 
december 2015 z 1.7 na 1.4 percentuálnych bodov a očakáva infláciu v roku 2016 na 

úrovni 0.1 % namiesto decembrovej prognózy vo výške jedného percenta. Všetky tieto 

informácie Draghi uzatvoril tým, že skúsenosti s negatívnymi úrokovými sadzbami sú 
dobré a zotavenie eurozóny bude pokračovať tlmeným tempom. Akciové trhy začali po 

vyhlásení najskôr prudko posilňovať, pričom nemecký akciový index DAX nazrel až 

tesne ku hladine 10 000, čo predstavovalo denný nárast vo výške 3.24 %. Táto situácia 
nastala, pochopiteľne, po tom, ako boli znížené sadzby, na ktoré spoločné platidlo 

eurozóny reaguje poklesom a naopak, akciový trh rastom. Draghiho dodatok však 

spôsobil, že euro bolo z hladiny EURUSD 1.0822 skúpené a menový pár následne až do 
záveru obchodovania rástol o 3.31 %. A naopak, akciové trhy sa začali prepadať. 

Európsky akciový trh sumárne uzatvára nasledovne: DAX +0.07%, CAC + 0.81%, 

FTSE100 -0.96%, FTSE MIB +3.81% a Eurostoxx +0.13% percentuálnych bodov. 
Prevažne aj ostatné výsledky týkajúce sa eurozóny dopadli tento týždeň v zelených 

číslach. Priaznivo skončili továrenské objednávky Nemecka (zaznamenali pokles o – 

0.1 %, pričom predpokladanou zmenou bol pokles o 0.3 percentuálnych bodov), tiež 
priemyselná produkcia Nemecka (skutočný rast 3.3 % vs. 0.5 % očakávaných), ročná 

zmena HDP eurozóny (1.6 vs. 1.5 percent očakávaných) a tiež medzi mesačná zmena 

francúzskej priemyselnej produkcie, ktorá rastie o 1.3 percentuálnych bodov pri 
predpokladaných 0.8 percentách. Pre Nemecko bolo podstatné obhájiť infláciu na čo 

najlepšej úrovni. To sa aj podarilo a z mesiaca na mesiac ostáva nemenná na úrovni + 

0.4 percentuálnych bodov. Z oblasti eurozóny tento týždeň pochybila obchodná bilancia 
Nemecka, ktorá z očakávanej hodnoty 17 miliárd klesá na 13.6 mld. eur. Amerika počas 

prechádzajúceho týždňa uzatvorila nasledovne: S&P500 + 0.82 %, Dow Jones + 1.14 % 

a NASDAQ + 0.46 %. Čo sa týka amerických dát, po dvoch uplynulých týždňoch sa 
podarilo USA dosiahnuť nižší počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti ako sa 

očakávalo. 259 000 skutočných žiadostí vylepšilo odhady na úrovni v okolí 275 tisíc. 
Lepšie ako očakávania dopadol aj stav veľkoobchodných zásob, ktoré rastú o 0.3 % 

v porovnaní s očakávaným poklesom – 0.2 percentuálnych bodov. Horšie ako 

očakávania dopadol index pracovného trhu USA, ktorý skončil na hodnote – 2.4 % 
s očakávaním 1.0 bodu. Ázia a Pacifik uzatvárajú týždeň nasledovne: NIKKEI – 0.21 

%, Hang Seng + 0.13 %, Shanghai Composite – 2.22 % a S&P ASX + 3.13 %. 

Z pacifickej oblasti bolo najdôležitejším vyhlásením práve to, ktoré mal guvernér 
RBNZ, Wheeler. V stredajšom vyhlásení úrokové sadzby Nového Zélandu poslal 

z hodnoty 2.50 % na nižšiu hodnotu 2.25 percentuálnych bodov. Z komoditných trhov 

prial uplynulý týždeň najviac rope, ktorá získava 7.88 % (ropa WTI). Aj naďalej 
pretrvávajú pozitívne výhliadky na rast ceny tejto komodity, keďže postupne viac a viac 

krajín vyvážajúcich ropu sa snaží obmedzovať jej vývozy. Na druhej strane, po rope sa 

postupne zvyšuje dopyt a spoločnosť Credit Suisse predpokladá, že dopyt dokonca 
môže prerásť ponuku čierneho zlata približne v máji 2016. Predpoklady na rast cien 

ropy ostávajú teda aj naďalej pozitívne. V prípade drahých kovov uzatvárajú za 

uplynulých 5 dní zlato a striebro pri nule. Hodnota oboch drahých kovov sa postupne 
stabilizuje na určitých cenových hladinách po tom, ako zanikajú obavy o globálne 

ekonomiky. Menové páry uzatvárajú obchodný týždeň nasledovne: EURUSD + 1.48 %, 

GBPUSD + 1.18 %, USDJPY – 0.26 % a AUDUSD + 1.67 percentuálnych bodov.  

Z korporátnych akcií nás zaujali akcie spoločnosti Volkswagen, ktoré klesli počas 

uplynulého týždňa o 6%. Dôvodom bol stále neutíchajúci škandál s emisiami a pokles 

v predaji z toho vplývajúci. 
Vo Francúzsku to boli akcie spoločnosti Carrefour, ktoré zaknihovali týždennú stratu až 

9.66%, kvôli problémom s predajom v Číne a zlyhaniu presvedčiť investorov o tom, že 

sa v regióne udržia. 
V tomto týždni nás z makroekonomického kalendára čaká v pondelok industriálna 

produkcia v eurozóne, utorok pokračuje importom a exportom z Indie a rozhodnutím 

Bank of Japan o ďalšom smerovaní monetárnej politiky krajiny. Rovnako sa dozvieme 
aj infláciu vo Francúzsku a maloobchodné tržby v USA. Streda prinesie dáta z trhu 

práce Veľkej Británie, infláciu v USA a stretnutie americkej centrálnej banky, Fedu, kde 

ohlásia možnú zmenu úrokových sadzieb. Vo štvrtok bude zverejnený počet 
nezamestnaných v Austrálii a strete sa Bank of England, znova rozhodujúc o monetárnej 

politike. Piatok prinesie dáta inflácie z Kanady a počet ropných vrtov v USA. 
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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 324.6  0.5  36.8  
     
ČR - PX BODY 907.6  2.0  -10.7  

ČEZ CZK 385.6  0.9  -37.0  

Komerční b. CZK 5163.0  4.5  -3.9  

Unipetrol CZK 171.0  1.2  28.8  

NWR CZK 0.1  -33.3  -74.4  

PL - WIG20 BODY 1910.9  2.0  -17.8  

KGHM PLN 72.5  -4.8  -36.5  

PEKAO PLN 157.4  1.1  -17.2  

PKN Orlen PLN 64.0  -0.6  18.1  

PKO BP PLN 27.3  6.0  -20.1  

HU - BUX BODY 25608.7  3.5  37.1  

MOL HUF 15960.0  4.4  34.6  

Mtelekom HUF 436.0  -1.8  11.5  

OTP HUF 6730.0  5.8  42.1  

Richter HUF 5340.0  2.5  39.8  

AU - ATX BODY 2287.3  2.5  -8.7  

Erste Bank EUR 25.5  7.8  7.5  

Omv AG EUR 24.9  -0.2  1.1  

Raiffeisen EUR 13.5  5.3  6.1  

Telekom AU EUR 5.5  1.3  -13.6  

DE - DAX BODY 9808.1  -0.2  -16.9  

E.ON EUR 8.3  -3.6  -40.7  

Siemens EUR 89.1  -0.8  -12.7  

Allianz EUR 144.7  2.5  -6.0  

FRA-CAC40 BODY 4482.5  0.6  -10.3  

Total SA EUR 42.4  -0.8  -6.9  

BNP Paribas EUR 48.7  4.8  -6.4  

Sanofi-Avent. EUR 74.0  2.1  -17.2  

HOL - AEX BODY 441.4  0.8  -10.3  

RoyalDutch EUR 21.6  -0.9  -21.6  

Unilever NV EUR 39.6  -0.6  -0.4  

BE –BEL20 BODY 3423.8  0.2  -8.0  

GDF Suez EUR 14.0  -1.3  -24.3  

InBev NV EUR 105.4  -0.5  -8.7  

RO - BET BODY 6607.1  0.8  -6.1  

BRD RON 10.6  2.7  12.3  

Petrom RON 0.3  5.2  -29.9  

BG - SOFIX BODY 445.5  -0.3  -7.1  

CB BACB BGN 4.5  -1.1  -2.4  

Chimimport BGN 1.3  1.3  -24.0  

SI - SBI TOP BODY 711.9  2.5  -11.8  

Krka EUR 61.4  0.6  1.9  

Petrol EUR 274.8  1.0  -0.8  

HR-CROBEX BODY 1613.5  0.9  -7.8  

INA-I. nafte HRK 2361.0  -1.6  -33.5  

TR-ISE N.30 BODY 97843.5  3.2  2.0  

Akbank TRY 8.0  5.7  7.3  

İŞ Bankasi TRY 4.9  3.6  -16.8  
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