
 

  

 

 

 

Tento týždeň sa akciové tituly dostali pod výrazný tlak, keďže sa investori začali obávať 

potenciálneho dopadu brexitu a to predovšetkým na európskom trhu. Tento týždeň sa 

niesol aj v znamení zasadnutí centrálnych bánk, ktoré však nepriniesli žiadne prekvapenia. 

V priebehu týždňa strácal najmä európsky trh. 
Pondelok bol na fundamentálne dáta chudobní a pomerne nezaujímavý, keďže sa 

vyhlasovali len dáta z Číny. Kde sa vyhlasovala priemyselná produkcia, ktorá si rástla 

o 6 %, čo je v súlade s konsenzom. Maloobchodné tržby rástli o 10 %, vzhľadom na 
predošlú hodnotu 10,1% je to však mierny pokles. Tieto dáta potvrdzuje ďalšie známky 

ochladzovania čínskej ekonomiky. Japonským trhom zatriasla správa agentúry Fitch, ktorá 

síce potvrdila rating krajiny ale znížila výhľad ekonomiky zo stabilného na negatívny. Po 
spomínaných udalostiach tak uzatvorili ázijské trhy vo výrazne negatívnych číslach. 

V utorok pokračovali výpredaje na európskom akciovom trhu, čo bolo podporené 

predovšetkým tým, že výnos 10-ročného nemeckého dlhopisu prvýkrát klesol pod nulu. 
Eurozóna mala počas uplynulého dňa výsledky priemyselnej produkcie. Očakával sa rast z 

mesiaca na mesiac o 0.8 %, avšak skutočne rástol ukazovateľ o 1.1 %. V zelenom skončila 

aj jeho ročná zmena: 2.0 % vs. 1.4 %. V Európe sme sa dozvedeli aj infláciu Veľkej 
Británie, ktorá si oproti očakávania analytikov 0,4 % pohoršila na 0,3 %. V Amerike mali 

fundamentálne dáta pozitívnejšie hodnoty, kde sa medzi najsledovanejšie zaradili 

maloobchodné tržby. Tie rástli medzimesačne o 0.5 %, pričom za sebou nechali odhady 
na úrovni + 0.3 %.  

V stredu, mal Fed možnosť ohlásiť zmenu úrokových sadzieb, avšak podľa očakávaní 

ostáva úroková sadzba na pôvodnej hladine 0,5 %. Podľa slov guvernérky sa 
„napredovanie trhu práce spomalilo, zatiaľ čo rast v ekonomickej aktivite sa zdá byť na 

vrchole. Aj napriek tomu, že miera nezamestnanosti poklesla, prírastok nových 

pracovných miest bol zmenšený. Rast výdavkov domácností však posilňuje.“  Následne 
padli vyjadrenia ohľadom očakávaní trhu práce a inflácie. Kde spomenula, že Fed očakáva 

obrat na trhu práce, zatiaľ čo pri inflácií neočakávajú žiadne zázraky. Okrem toho sme sa 

v Amerike dozvedeli aj index empire state manufacturing, ktorý skončil na hodnote 6.01, 
pričom odhady boli na úrovni – 4.0 b. Index cien výrobcov rástol z mesiaca na mesiac o 

0.4 percenta, pričom predpoklady boli na hladine 0.3 %. V Európe sme sa dozvedeli 

infláciu Francúzka, ktorá je vzhľadom na minulý rok na nule, pričom sa očakávalo, že 
bude mierne negatívna a to na úrovni -0,1 %. Následne sa vo Veľkej Británii vyhlasovali 

výsledky z trhu práce, ktoré sa pred brexitom vyvíjajú v pozitívnom smere. Miera 

nezamestnanosti tak skončila na rovných 5 % a to vzhľadom na predchádzajúcu hodnotu 
5,1 %. Za zmienku stojí aj zmena v počte ľudí poberajúcich podporu v nezamestnanosti, 

ktorá poklesla o 400, čo je oproti očakávaniam na nule pozitívne. V stredu tak  európske 

trhy končili v zisku, zatiaľ čo FOMC zatlačilo na americké akcie smerom nadol a tie 
končili v mierne červených číslach.  

Vo Štvrtok sa konali ďalšie zasadnutia centrálnych bánk a to konkrétne zasadnutie Bank 

of Japan (BoJ) a Bank of England (BoE). Ako sa predpokladalo, úrokové sadzby BoJ 

ostali nezmenené na úrovni -0.1 %, a stimulačný program ostáva tak isto bezo zmeny. 

Okrem toho sa guvernér Kuroda vyjadrili aj k inflácii, ktorá sa podľa neho v roku 2017 
dostane až na úroveň 2 %. Na čo reagoval japonsky akciový index Nikkei 225 poklesom o 

viac ako 3 %. Pričom ani zasadnutie BoE neprinieslo žiadne prekvapenie, čo znamená že 

úrokové sadzby ostali nezmenené. Vo Veľkej Británii sa zároveň vyhlasovali 
maloobchodné tržby, tie mali pozitívne výsledky. Medziročne rastú o 6 %, čo je oproti 

očakávaniam 3,9 % pozitívne. Rast zaznamenali aj na mesačnej báze a to o 0,9 % pri 

konsenze 0,2 %. Napokon sa ako posledný fundament štvrtka vyhlasovala inflácia 
v Európe, tá priniesla aspoň na medzimesačnej zmene pozitívne správy a to rast o 0,4 %. 

To môžeme považovať za pozitívne, keďže hodnota z predošlého mesiaca bola na nule. 

Medziročne sa jej už tak nedarilo a EU tak aj naďalej čelí deflácií -0,1 %. To je však 
vzhľadom na predošlú hodnotu -0,2 % pohyb správnym smerom. Tento fundament sa 

vyhlasuje aj očistený o ceny pohonných hmôt, ten dopadol v súlade s očakávaniami a aj 

predošlou hodnotou na 0,8 %. Aj napriek mierne pozitívnym správam s trhu však Európa 
zatvárala v červených číslach. Amerika nám tiež poskytla náhľad na infláciu, tá sa však už 

nevyvíjala v pozitívnom duchu. Na ročnej báze sa zaznamenal pokles z hodnoty 1,1 % na 

1 %, čo je presne opačný vývoj v aký Fed dúfa. Medzimesačne je inflácia na 0,2 % čo je 
pokles z predošlej hodnoty 0,4 %. 

Na konci týždňa je nálada na trhoch v USA priklonená na stranu pesimizmu čo sa 

viditeľne prejavuje aj na akciových tituloch, ktoré od začiatku júna naberajú medvedí 
trend. Americká ekonomika sa potyká s poklesom produkcie a investícii. 

Z fundamentálnych dát sa vyhlasovala inflácia Kanady, ktorá sa dlhodobo pohybuje nad 

jedným percentom a aktuálne je na úrovni 1,5 %. Ako ďalšie sa vyhlasovali novozačaté 
stavby domov za oblasť USA, ktoré na mesačnej báze klesali o -0,3 %, pričom sa 

očakával pokles až o -1,9 %. Z realitného trhu sme sa dozvedeli aj vývoj stavebných 

povolení,  ten sa spomalil z 3,6 % na aktuálnych 0,7 %.  
Z korporátnych akcií nás zaujali akcie Volkswagen v Nemecku, ktoré klesli počas 

uplynulého týždňa o 5,3 %, najmä vďaka poklesu predaja o 0,7 % a poklesu tržieb. Na 

Francúzskej burze to zase boli akcie spoločnosti Michelin, jedna sa o známu spoločnosť 
ktorá vyrába pneumatiky. Ceny jej akcií klesli o 5,17 % vďaka informácií, že 

z európskeho trhu klesá dopyt po pneumatikách.
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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 308.5  -3.5  20.8  
     
ČR - PX BODY 831.2  -1.1  -15.0  

ČEZ CZK 420.4  -0.1  -26.0  

Komerční b. CZK 909.3  0.7  -13.4  

Unipetrol CZK 171.8  -4.5  9.7  

NWR CZK 0.1  0.0  -58.8  

PL - WIG20 BODY 1754.5  -1.5  -24.4  

KGHM PLN 60.7  1.4  -45.8  

PEKAO PLN 147.0  0.7  -18.2  

PKN Orlen PLN 68.0  0.3  0.5  

PKO BP PLN 23.8  1.4  -23.5  

HU - BUX BODY 26242.5  -1.0  20.8  

MOL HUF 16200.0  -1.4  9.7  

Mtelekom HUF 435.0  -1.6  7.9  

OTP HUF 6678.0  -0.5  25.5  

Richter HUF 5361.0  -1.1  25.6  

AU - ATX BODY 2139.8  -2.3  -11.9  

Erste Bank EUR 21.3  -0.5  -12.8  

Omv AG EUR 24.6  -1.6  0.1  

Raiffeisen EUR 11.3  0.8  -11.3  

Telekom AU EUR 5.3  -2.6  -2.7  

DE - DAX BODY 9631.4  -2.1  -12.3  

E.ON EUR 8.5  0.6  -31.0  

Siemens EUR 92.3  -1.0  -0.1  

Allianz EUR 130.4  -3.3  -6.4  

FRA-CAC40 BODY 4193.8  -2.6  -12.5  

Total SA EUR 41.3  -1.9  -7.1  

BNP Paribas EUR 43.5  -1.9  -18.2  

Sanofi-Avent. EUR 67.8  -3.7  -21.2  

HOL - AEX BODY 421.8  -3.2  -10.6  

RoyalDutch EUR 22.6  -1.0  -12.5  

Unilever NV EUR 38.2  -3.8  3.0  

BE –BEL20 BODY 3339.7  -3.0  -6.4  

GDF Suez EUR 14.1  0.0  -16.5  

InBev NV EUR 110.0  -1.7  2.4  

RO - BET BODY 6487.6  1.2  -10.8  

BRD RON 9.6  2.3  -6.6  

Petrom RON 0.2  -1.6  -32.5  

BG - SOFIX BODY 456.7  2.6  -5.4  

CB BACB BGN 4.4  0.0  -2.7  

Chimimport BGN 1.4  16.0  -11.7  

SI - SBI TOP BODY 680.8  -1.8  -8.2  

Krka EUR 57.5  -2.4  -14.1  

Petrol EUR 256.1  -2.7  0.4  

HR-CROBEX BODY 1678.9  -1.0  -4.6  

INA-I. nafte HRK 2675.0  -0.9  -24.6  

TR-ISE N.30 BODY 92835.4  -1.7  -6.0  

Akbank TRY 7.9  1.0  1.0  

İŞ Bankasi TRY 4.4  -0.7  -22.3  
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