
 

  

 

 

 

Uplynulý týždeň bol opäť zaujímavý, spoznali sme mnoho fundamentov z ekonomického 

kalendára, prehovorili viacerí guvernéri národných bánk a na trhoch tak nebola núdza 

o zaujímavé pohyby.  

V úvode týždňa pútala pozornosť miera nezamestnanosti eurozóny, ktorá dosiahla vo februári 

úroveň 10.3 %. Ak vezmeme do úvahy, že predošlá hodnota z januára bola revidovaná na 

10.4 %, môžeme hovoriť o miernom zlepšení. V rámci eurozóny sme spoznali aj úrovne 

inflácie meranej indexom PPI. Tá bola vo februári v deflačnom pásme na úrovni -0.7 %, 
oproti januáru sa však tiež zlepšila. Medziročný ukazovateľ však poklesol už na hrozivých -

4.2 %. Na makrodáta bol bohatší utorok, ktorému dominovali výsledky Indexu nákupných 

manažérov v sektore služieb za mesiac marec. Španielsky PMI vzrástol na 55.3 bodu pri 

konsenze 54.5 b. Francúzsky index naopak sklamal a nedosiahol očakávaných 51.2 bodov, 

marcová hodnota 49.9 je mierne pod hranicou 50, čím indikuje spomalenie ekonomickej 

aktivity v danom sektore. Očakávania analytikov nenaplnili ani Nemecko (PMI 55.1 bodu) 

a priemer eurozóny (53.1 bodu). Z dôležitých utorkových dát spomenieme ešte nemecké 

továrenské objednávky, ktoré vo februári poklesli o 1.2 %. Očakával sa pritom rast o 0.4 %. 
K slovu sa dostali aj centrálne banky, austrálska RBA ponechala hlavnú úrokovú sadzbu 

nezmenenú na úrovni 2 %. Analytici očakávali zníženie úrokových sadzieb, keďže silný 

austrálsky dolár znižuje konkurencieschopnosť austrálskeho exportu. Bez zmeny konala aj 

indická RBI, ktorá ponechala hlavnú sadzbu na 6.5 %. Šéfka Medzinárodného menového 

fondu Christina Lagarde vyjadrila znepokojenie nad pomalým rastom globálnej ekonomiky, 

čím tiež prispela svojou troškou k vývoju utorkového obchodovania. V stredu bol 

makroekonomický kalendár pomerne chudobný, spoznali sme však 3 významné fundamenty. 

Prvým bola úroveň priemyselnej produkcie Nemecka, ktorá vo februári poklesla o 0.5 %. Išlo 
však o pozitívne prekvapenie, keďže analytici očakávali pokles až o 1.8 %. Medziročne 

produkcia motora eurozóny rastie o 1.3 %, čím prekonala konsenzus +0.4 %. Druhým 

významným fundamentom bolo pravidelné zverejnenie amerických zásob ropy, ktoré počas 

posledného marcového týždňa poklesli o takmer 5 miliónov barelov. Očakával sa pritom rast 

o 3 milióny. Ide o prvý výraznejší pokles od začiatku roka. Na tento pokles reagovala aj cena 

ropy, ktorá od tohto dňa výrazne rástla. Vo večerných hodinách sme spoznali zápisnicu zo 

zasadnutia FOMC, ktorá ukázala, že jednotliví členovia Fedu sú pri ďalšom pokračovaní 
menovej politiky značne nesúhlasní. Jedna časť guvernérov je opatrná a aj vďaka tomu ďalšie 

zvýšenie sadzieb v USA minimálne do júna neuvidíme. Zvyšní členovia však predkladajú 

myšlienku „radšej skôr, ako neskôr“ a argumentujú pritom dobrými makroekonomickými 

dátami. Vo štvrtok sa opäť dostali k slovu vedúci predstavitelia významných centrálnych 

bánk, menovite prezident ECB Mario Draghi a guvernérka Fedu Janet Yellen. Hlavný 

predstaviteľ Európskej centrálnej banky vyjadril obavy a nespokojnosť ohľadom aktuálneho 

vývoja v eurozóne. Apeloval pritom na politických predstaviteľov jednotlivých členských 

štátov, ktorých vyzval k lepšej participácií a pomoci zo strany jednotlivých fiškálnych politík. 
Hlavná predstaviteľka Fedu komentovala závery zo spomínanej zápisnice. Záver týždňa bol 

na makrodáta opäť bohatý. Spoznali sme hodnoty obchodnej bilancie Nemecka, ktorá vo 

februári zaznamenali prebytok vo výške 20.3 mld. eur. Prekvapil najmä rast exportov, ktorý 

dosiahol +1.3 % pri konsenze +0.5 %. Sklamala výrobná, ako aj priemyselná produkcia 

Veľkej Británie. Manufaktúrna výroba poklesla vo februári o 1.1 %, zatiaľ čo sa priemyselná 

produkcia znížila o 0.5 %. Výborný výsledok dosiahla Kanada, ktorej nezamestnanosť 

poklesla v Marci z úrovne 7.3 % na 7.1 %. Zamestnanie si v krajine javorových listov našlo 

viac ako 40 tisíc ľudí. V zhrnutí týždňa spomenieme tiež prepuknutie kauzy s názvom 
„Panama Papers“. Kauza sa týka umiestňovania schránkových firiem v Paname a snáh 

o vyhnutie sa plateniu daní  v domácej krajine. V zverejnených dokumentoch sa objavilo 

viacero známych mien, ktoré sú údajne do kauzy zaplatené. Panama je známa ako jeden 

z tzv. daňových rajov. Všeobecne sa vlády vo svete snažia zabrániť odlivu daňových príjmov, 

ktoré vznikajú, ak si firmy presúvajú svoje ústredia do daňových rajov, teda krajín s nízkym 

daňovým zaťažením. Dokumentuje to aj fakt, že vďaka vládnym opatreniam v USA nebude 

pravdepodobne nič z jednej z najväčších akvizícií minulého roka, keď mala írska 
farmaceutická spoločnosť Allergan prevziať americký Pfizer. Ústredie by sa tým presunulo do 

Írska, čo by znamenalo, že by sa americká spoločnosť vyhla vyššiemu daňovému zaťaženiu 

v USA.  

Akciovým trhom sa v priebehu minulého týždňa príliš nedarilo. Americký benchmark S&P 

500 poklesol počas týždňa o 1.20 % na 2047 bodov. Podobne sa nedarilo aj trhom v Európe, 

nemecký DAX stratil počas týždňa 1.76 % na úroveň 9622 bodov. Na forexovom trhu sme 

výraznejšie pohyby nezaznamenali, kráľovský menový pár sa v posledných dňoch pohyboval 

do strany a týždeň zakončil na úrovni EURUSD 1.14. Na komoditnom trhu bola tradične 
volatilná ropa, ktorá sa po zvýšení spotreby v USA nadýchla k ďalšiemu rastu. Americká ropa 

WTI dokázala počas týždňa pridať približne 7 % a atakovala hranicu 40 USD za barel.   

Z korporátnych akcií nás počas minulého týždňa zaujala francúzska spoločnosť Bouygues, 

ktorej široké pole pôsobnosti zahŕňa aj mobilného operátora Bouygues Telecom. Túto divíziu 

mala spoločnosť odpredať za približne 10 miliárd eur spoločnosti Orange. Vyjednávania ale 

uviazli na mŕtvom bode a z akvizície pravdepodobne nič nebude, na čo reagovali akcie 

Bouygues prepadom o 15 %. V Nemecku sa nedarilo automobilovej spoločnosti Daimler, keď 

sa opäť obnovili špekulácie o jej zapletení do emisného škandálu, v ktorom sa minulý rok 
ocitla aj automobilka Volkswagen. Spoločnosť, pod ktorej krídla patrí napríklad Mercedes, 

stratila počas týždňa 9.5 %.  

V nasledujúcom týždni nás budú zaujímať nasledujúce fundamenty. V úvode týždňa 

spoznáme úroveň inflácie v Číne. Hodnoty indexu CPI budú neskôr publikovať aj Nemecko, 

Veľká Británia, USA, Francúzsko a spoznáme tiež hodnoty inflácie v eurozóne. V priebehu 

týždňa budeme tiež sledovať úrovne priemyselnej produkcie Talianska, Číny a eurozóny. 

Nastavenie menovej politiky bude prezentovať britská Bank of England. Mimoriadnu 
pozornosť bude pútať piatkové zverejnenie úrovne HDP Číny.  
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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 320.5  -1.5  27.4  
     
ČR - PX BODY 899.3  0.7  -14.2  

ČEZ CZK 401.9  -3.1  -36.4  

Komerční b. CZK 5198.0  -0.3  -5.6  

Unipetrol CZK 183.0  3.1  34.1  

NWR CZK 0.2  6.7  -52.9  

PL - WIG20 BODY 1919.4  -2.7  -20.8  

KGHM PLN 66.9  -10.8  -43.8  

PEKAO PLN 153.0  -5.6  -16.8  

PKN Orlen PLN 70.9  -2.3  15.2  

PKO BP PLN 26.9  -1.9  -21.3  

HU - BUX BODY 26513.5  0.8  27.4  

MOL HUF 16330.0  -0.2  17.5  

Mtelekom HUF 470.0  2.4  11.1  

OTP HUF 7050.0  1.9  32.0  

Richter HUF 5435.0  -0.4  33.1  

AU - ATX BODY 2241.2  -1.1  -13.5  

Erste Bank EUR 24.4  -0.7  1.2  

Omv AG EUR 24.2  -2.2  -10.2  

Raiffeisen EUR 12.8  -0.0  -9.5  

Telekom AU EUR 5.3  -2.2  -18.8  

DE - DAX BODY 9622.3  -1.8  -20.1  

E.ON EUR 8.3  -0.7  -41.4  

Siemens EUR 89.3  -1.7  -11.8  

Allianz EUR 138.9  -0.9  -16.0  

FRA-CAC40 BODY 4303.1  -0.4  -16.2  

Total SA EUR 40.0  3.2  -15.0  

BNP Paribas EUR 41.9  -4.7  -27.3  

Sanofi-Avent. EUR 74.6  5.4  -22.0  

HOL - AEX BODY 434.2  -0.1  -12.7  

RoyalDutch EUR 21.6  3.4  -21.4  

Unilever NV EUR 39.5  0.8  -1.5  

BE –BEL20 BODY 3354.1  -0.1  -12.5  

GDF Suez EUR 13.3  -0.7  -30.7  

InBev NV EUR 106.9  -2.1  -7.7  

RO - BET BODY 6728.5  0.3  -5.2  

BRD RON 10.0  -3.3  5.5  

Petrom RON 0.2  -1.7  -33.8  

BG - SOFIX BODY 441.1  -1.2  -14.0  

CB BACB BGN 4.5  0.0  -7.2  

Chimimport BGN 1.1  -2.6  -38.1  

SI - SBI TOP BODY 722.8  0.1  -10.7  

Krka EUR 61.0  0.1  -4.7  

Petrol EUR 283.0  1.2  2.0  

HR-CROBEX BODY 1661.2  -0.6  -2.8  

INA-I. nafte HRK 2611.1  0.4  -25.5  

TR-ISE N.30 BODY 100988.
8  

-0.1  -0.2  

Akbank TRY 8.0  1.1  -0.7  

İŞ Bankasi TRY 4.6  0.4  -23.0  
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