
 

  

 

 

 

Uplynulý týždeň na finančných trhoch patril rozhodne guvernérovi Európskej centrálnej 

banky, ktorý mal vo štvrtok príhovor. Presne, ako sa očakávalo, so základnou úrokovou 

sadzbou sa nehýbalo a ostala na pôvodnej nule. Mario Draghi sa vyjadroval najmä 

k programu odkupovania korporátnych dlhopisov, ktorý bude prostredníctvom ECB naďalej 

zvyšovaný a to najmä od júna aktuálneho roku. Prezident ECB sa naďalej vyjadril aj ku 

inflácii, pričom sa odhaduje, že index spotrebiteľských cien by sa mal do roku 2018 postupne 

zvyšovať, pričom by nebolo vhodné, ak by eurozóna skĺzla do deflácie a tá by sa tu stala 
štandardom. Tvrdí, že tento makroekonomický ukazovateľ si však aj naďalej hľadá cestu k 

rastu. Posledná medzimesačná zmena tento fakt potvrdila a ukázala rast inflácie z mesiaca na 

mesiac z očakávanej hodnoty bez zmeny na hodnotu + 0.2 percentuálnych bodov. Ďalej sme 

sa podľa jeho slov dozvedeli, že finančné podmienky v eurozóne sa predsa len zlepšili. Okrem 

toho všetkého sa Drahgi vyjadril ku úrokovým sadzbám, pri ktorých si ponecháva priestor aj 

na prípadné následne zníženie (až do momentu ukončenia programu nákupu aktív). Úrokové 

sadzby potom môžu prakticky pri každom ďalšom zasadnutí klesať. Euro začalo ihneď po 

vyjadrení guvernéra centrálnej banky eurozóny rásť a na páre s dolárom získalo za krátku 
chvíľu 1 %. Celý rast bol následne na trhu vypredaný a menový pár nazrel pod hladinu nižšiu 

ako 1.1250. Na začiatku týždňa bola podstatnou informáciou najmä pre investorov 

zaoberajúcich sa obchodovaním s ropou správa týkajúca sa zasadnutia OPECu v Dohe. Ako 

sa dalo predpokladať, členovia Kartelu krajín vyvážajúcich ropu sa jednotne na znížení 

produkcie ropy nedohodli. Štáty tejto skupiny krajín majú ako hlavnú motiváciu navyšovať aj 

naďalej vývozy čierneho zlata najmä kvôli tomu, aby si udržali svoj podiel na trhu. Irán 

napríklad prehlásil, že mu nebude vadiť, ak bude vyvážať stále väčšiu a väčšiu produkciu aj 

napriek tomu, ak by cena ropy bola klesajúca. Obe ropy na zasadnutie v Dohe reagovali 
promptným poklesom, pričom pri otvorení v pondelok obe začali klesať zhodne po 7 percent. 

Pokles však po ostatné dni v týždni dobehli a napokon sa dostáva ropa WTI do 

celotýždňového zisku približne 8.36 percenta. Spolu s ropou rástol aj zemný plyn, ktorý si za 

uplynulý týždeň pripisuje viac ako 9 percent. Za rast týchto oboch komodít je zodpovedný 

štrajk zamestnancov energetických spoločností Kuvajtu počas pondelka až stredy. Čo sa týka 

ostatných komodít, najmä drahých kovov, pričom tie najmä rástli. Zlato získava za 

posledných 5 pracovných dní 0.8 % a striebro až 6.50 %. Striebro má tým pádom najlepší 
ročný štart za posledných 5 rokov. Hlavným dôvodom, prečo investori preferujú striebro pred 

zlatom, bol príliš vysoký pomer ceny zlata a striebra. Ten sa stále nachádza na hodnote 

približne 72, avšak viacero analytikov tvrdí, že očakávajú pokles tohto pomeru až ku 

potenciálnemu pomeru na úrovni 60. Čo sa týka akciového trhu, v tomto týždni sme pri 

niektorých tituloch zažívali rally. Tá nastala hlavne pri európskom akciovom indexe DAX, 

ktorý za uplynulý týždeň svoju cenu zvyšuje o 2.75 percenta. Čo sa týka ostatných akciových 

indexov Európy, týždeň uzatvárajú nasledovne: CAC40 + 1.21 %, FTSE100 + 0.92 %, 

IBEX35 + 3.86 %, FTSE MIB + 1.91 % a Eurostoxx + 2.39 percentuálnych bodov. Čo sa týka 
ekonomického kalendára pre eurozónu, mohli sme v ňom badať najmä červené čísla. Horšie 

v porovnaní s očakávaniami skončil Flash index nákupných manažérov vo výrobe (51.5 vs. 

51.9 očak.) a tiež Flash index nákupných manažérov v službách (53.2 vs. 53.3 očak.). 

Podobne to platilo aj v Nemecku, kde skončilo všetko v červenom a jedinému indexu 

nákupných manažérov sa podarilo skončiť v pluse. Tak isto skončil pod nulou aj index cien 

výrobcov Nemecka. Medzimesačne sa nemení (pri očakávaniach + 0.2 %) a z roka na roka 

klesá o 3.1 percentuálnych bodov (očakával sa pokles -2.9 %). Čo sa týka trhov USA, 

niektoré získavajú, iné strácajú. V zisku končí index S&P500 so ziskom 0.5 percenta a Dow 
Jones so ziskom 0.56 %. Cez nulu sa nepodarilo prebojovať Nasdaqu, ktorý skĺzol o 0.73 

percentuálnych bodov. Makroekonomické dáta z Ameriky zatvárajú zmiešane. Stavebné 

povolenia a začaté stavby domov sa pri výsledkovej sezóne jemne prepadli a končia 

s červeným odtieňom. Pri novo začatých stavbách sa očakával medzimesačný pokles o 1.1 %, 

pričom reálnej novo začaté stavby z mesiaca na mesiac klesali o 8.8 percentuálnych bodov. 

Lepšie však zatvárajú predaje existujúcich domov. Ich medzimesačný nárast sa očakával na 

úrovni 3.9 %, pričom skutočne rastú o 5.1 percentuálnych bodov. Lepšie končia aj tradičné 
štvrtkové dáta z trhu prácu, ktoré vyjadruje počet nových žiadostí o podporu 

v nezamestnanosti. Predpokladalo sa, že počet novo podaných žiadostí bude na hladine 

265 000, pričom skutočne uzatvára na čísle 247 tisíc. A na záver index nákupných manažérov 

vo výrobe končí na úrovni 50.8 bodu v porovnaní s očakávanými 51.9 bodmi. Čo sa týka 

ázijských a pacifických trhov, zatvárajú prevažne v zisku. NIKKEI zhodnocuje o 1.61 %, 

Hang Seng o 0.68 % a S&P ASX o 1.26 percentuálnych bodov. Dáta týkajúce sa tejto časti 

sveta sme mohli badať hlavne zo strany Japonska. Japonská celková obchodná bilancia končí 

horšie v porovnaní s očakávaniami (755 miliárd JPY vs. 834.6 miliardy JPY očak.). Horšie 
uzatvára tiež japonský index nákupných manažérov vo výrobe. Z očakávanej hladiny 49.5 

končí na úrovni 48.0.  

Z korporátnych akcií si vyberáme z akciového indexu DAX spoločnosť Volkswagen 

a z akciového indexu CAC40 spoločnosť Accor SA. Spoločnosť Volkswagen posledný týždeň 

rástla o 14.41 %. Rast akcií bol spôsobený zverejnením výsledkov, pričom zisk na akciu sa 

očakával z roka na rok na úrovni 17.858, pričom reálne skončil na hodnote 19.85. Akcie 

spoločnosti Accor SA rastú za posledných 5 pracovných dní o 7.29 %. Akcie za rast vďačia 

dobrým výsledkom EBITDA a rastu podielu spoločnosti v Paríži na trhu na 3 percentá. 
Najväčšou udalosťou bude v budúcom týždni zasadnutie FEDu, kde sa bude rozhodovať 

o prípadnej zmene úrokových sadzieb USA. Ich zmena sa nepredpokladá, avšak možno 

očakávať, aký slovník použije pri vyjadrovaní guvernérka Janet Yellen, čo bude mať hlavný 

dopad na trhy. Okrem toho bude mať zasadnutie Reserve Bank of New Zealand. Okrem toho 

sa môžeme tešiť na HDP Veľkej Británie, japonskú nezamestnanosť, nemeckú 

nezamestnanosť, nezamestnanosť eurozóny, odhadovanú infláciu v eurozóne a chicagský 

index nákupných manažérov. 
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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  -2.0  31.4  
     
ČR - PX BODY 919.6 1.43 -11.8 

ČEZ CZK 439.8  4.2  -32.9  

Komerční b. CZK 4915.0  0.5  -8.6  

Unipetrol CZK 184.0  0.1  22.7  

NWR CZK 0.2  6.3  -37.0  

PL - WIG20 BODY 1943.0  0.2  -22.9  

KGHM PLN 75.5  6.3  -35.6  

PEKAO PLN 157.9  1.6  -18.3  

PKN Orlen PLN 70.0  -2.7  7.1  

PKO BP PLN 25.5  -2.0  -29.5  

HU - BUX BODY 2674.1  -1.5  21.8  

MOL HUF 16550.0  0.6  13.4  

Mtelekom HUF 468.0  -1.1  15.6  

OTP HUF 7133.0  -2.6  22.2  

Richter HUF 546.,0  -2.5  26.0  

AU - ATX BODY 2358.5  2.4  -9.9  

Erste Bank EUR 26.1  1.9  5.7  

Omv AG EUR 26.1  4.2  -8.7  

Raiffeisen EUR 14.1  3.1  -6.3  

Telekom AU EUR 5.3  -0.9  -18.3  

DE - DAX BODY 10373.5  3.2  -12.6  

E.ON EUR 9.3  4.9  -34.6  

Siemens EUR 96.3  3.8  -3.4  

Allianz EUR 155.2  5.2  -4.3  

FRA-CAC40 BODY 4569.7  1.7  -12.3  

Total SA EUR 43.8  3.0  -9.5  

BNP Paribas EUR 47.8  5.8  -17.6  

Sanofi-Avent. EUR 78.5  1.4  -18.6  

HOL - AEX BODY 451.5  0.2  -10.7  

RoyalDutch EUR 23.4  2.0  -19.4  

Unilever NV EUR 40.0  -0.9  -3.2  

BE –BEL20 BODY 3498.7  1.2  -7.8  

GDF Suez EUR 14.3  2.7  -25.3  

InBev NV EUR 113.4  1.1  -0.5  

RO - BET BODY 6560.6  -1.5  -12.1  

BRD RON 10.0  0.8  -1.0  

Petrom RON 0.2  -1.5  -39.1  

BG - SOFIX BODY 436.0  -0.2  -12.7  

CB BACB BGN 4.3  -5.5  -12.4  

Chimimport BGN 1.1  0.9  -38.6  

SI - SBI TOP BODY 718.3  0.3  -12.0  

Krka EUR 60.8  -0.0  -10.6  

Petrol EUR 275.7  1.5  -6.4  

HR-CROBEX BODY 1693.1  0.4  -2.3  

INA-I. nafte HRK 2700.0  0.0  -19.4  

TR-ISE N.30 BODY 105523.
4  

0.6  3.4  

Akbank TRY 8.5  0.0  9.3  

İŞ Bankasi TRY 4.9  -0.2  -17.1  
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