
 

  

 

 

 

Začiatok minulého týždňa sa niesol v rovnakom znamení ako brexitový piatok, teda prevládal 

silný pesimizmus na trhoch. David Cameron, britský premiér, v reakcii na výsledok rezignoval 
na post predsedu vlády. Britský premiér plánuje na základe výsledku referenda odstúpiť 

z funkcie najneskôr v septembri, pričom si myslí, že Británia potrebuje „silného, odhodlaného a 

angažovaného lídra.“ Politický chaos v krajine zhoršila aj premiérka Škótska, ktorá sa usiluje 

o udržanie svojej krajiny v Európskej únii, aj za cenu vyhlásenia nezávislosti. Na neistote 

investorov pridával aj fakt, že nikto z predstaviteľov Leave kampane sa nemal k tomu aby sa 

snažil prevziať moc v krajine a vyrokovať podmienky odchodu. K uskutočneniu Brexitu sa 

vyjadril aj guvernér ECB, Mario Draghi, ktorý potvrdil, že britské rozhodnutie oslabilo 

ekonomickú stabilitu eurozóny, a Európska Centrálna Banka bude zrejme reagovať ďalším 
stimulom. Európske aj Americké akciové trhy pokračovali v pondelok v prepade, pohoršila si 

znova aj libra, o viac ako 3.5%.  

Utorňajšie obchodovanie bolo značne pokojnejšie, keď sa na trhy vrátila aj pozitívna nálada a 

polepšili si aj riskantnejšie meny, naopak zasiahnuté boli takzvané safe havens, teda inštrumenty 

kupované vďaka ich stabilite a bezpečnosti, ako zlato a yen. 

Z makroekonomických dát boli zverejnené čísla maloobchodných tržieb v Španielsku, ktoré 

vzrástli na ročnej báze o 2.3%, pri očakávaniach 3.6%, a po minulo mesačnom raste 

revidovanom nadol z 4.1% na 4%. Švédske maloobchodné tržby medzimesačne rástli o 1.7% pri 
očakávaniach 0.7%, po minulo mesačnom raste o 0.2%, ktorý bol revidovaný nahor z 0%.V 

USA bol zverejnený tretí odhad nárastu GDP za prvý kvartál roka 2016, ktorý jemne prekvapil a 

dosiahol 1.1%, pri predošlom odhade 0.8%, očakávaniach analytikov 1%. Stále je to ale výrazný 

pokles oproti poslednému kvartálu roka 2015, keď si americká ekonomika polepšila o 1.4%. 

Index spotrebiteľského sebavedomia v USA výrazne vzrástol na 98 bodov, z minulo mesačných 

92.4, revidovaných nadol z 92.6 a výrazne nad rámec očakávaní, ktoré hovorili o 93.5 bodoch. 

Európske aj Americké indexy si v utorok polepšili. 
Streda bola ďalším ziskovým dňom, napriek pretrvávajúcemu chaosu okolo Br exitu. V Bruseli 

sa konal „EU summit“, na ktorom sa stretli lídri členských krajín Európskej únie a neformálne 

diskutovali o dôsledkoch Brexitu. Vedúci predstavitelia opäť otvoria túto diskusiu o budúcnosti 

Európskej únie 16. septembra 2016, v Bratislave. Okrem iného boli v Európe zverejnené 

makroekonomické dáta,  medzi tie najdôležitejšie  patrila inflácia Nemecka. Index 

spotrebiteľských cien tak na mesačnej báze rástol o niečo menej ako sa predpokladalo a to o 0,1 

%. Očakávania pritom boli na úrovni 0,2 %, čo je aj oproti predošlej hodnote 0,3 % mierne 

spomalenie. Na ročnej báze sa inflácií darí už o niečo lepšie a rastie o 0,3 % ,čo je v súlade s  
predpokladom analytikov. Pričom môžeme hovoriť o pozitívnom vývoji, keďže predošlá 

hodnota bola tesne nad nulou a to 0,1 %. Tieto údaje boli ovplyvnené aj Brexitom, ktorý zatlačil 

na ceny energií a pohonných hmôt. 

Americké akcie rástli o niečo menej ako tie európske, čo bolo spôsobené predovšetkým mierne 

negatívnymi fundamentálnymi dátami. Vyhlasovali sa osobne príjmy za máj, ktoré rástli o 0,2 

%, v predchádzajúcom mesiaci dosahoval rast 0,4 %. Osobné výdavky dopadli podľa 

očakávania na úrovni 0,4%, predošlí rast bol 1%. Ako ďalšie, sa vyhlasovali aj predaje nových 

domov, tie medzimesačne klesali o 3,7 %, pričom sa očakával pokles len 1 %. Ropných býkov 
potešili čísla zásob ropy, ktoré klesli o 4 milióny, očakával sa pokles len o 2,2 milióna. Oba 

benchmarky na ropu si tak pripísali približne 3 %. 

Aj vo štvrtok trhy pokračovali v mazaní strát spôsobených Brexitom. Vyhlasovali sa 

maloobchodné tržby v Nemecku, ktoré medzimesačne rástli o 0,9 %, pri očakávaniach 0, 6 %. 

Medziročne, si pripisujú rast už 2,6 %, čo je zlepšenie z predošlého mesiaca o 0,3  %. 

Vyhlasovala sa aj inflácia vo Francúzsku, ktorá z mesiaca na mesiac rastie o 0,2 %, čo je v 

súlade s očakávaním analytikov. Medziročne sa inflácia vyvíja podobne, keďže rastie tak isto o 
0,2 %, čo je vzhľadom na predošlú  hodnotu 0 %, mierne zlepšenie. V Nemecku, sa vyhlasovala 

aj nezamestnanosť, ktorá poklesla o 6 tisíc a aktuálne je na úrovni 6,1 %, čo je v súlade z 

predošlou hodnotou. Vo Veľkej Británii sa vyhlasoval Hrubý domáci produkt, ten rástol o 2 %, 

čo naplnilo očakávania trhu. Po týchto dátach tak mohol byť zverejnený aj predbežný odhad 

inflácie v EU. Ten sa dostal nad nulovú úroveň a odhaduje sa, že v EU sa zaznamená zvýšená 

cenová hladina o 0,1 %.Vody  v závere dňa rozprúdil Mark Carney, guvernér Bank of England 

(BoE). Na začiatok spomenul, že v minulosti bola ekonomika omnoho jednoduchšia a opatrenia 

BoE tak mali dostatočnú účinnosť. Aktuálne nastal obrat v ekonomickej situácií Anglicka, 
pričom počas posledných mesiacov sa pripravovali rôzne plány, ako zvládnuť situáciu ohľadom 

Brexitu. Doplnil, že počas nadchádzajúcich mesiacov zváži banka celý rad ďalších opatrení na 

podporu menovej a finančnej stability. To znamená, že BoE má vypracovaný rad opatrení, na to 

ako dosiahnuť vytváranie nových pracovných miest a podporiť ekonomický rast. Zdôraznil 

však, že menová politika nemôže okamžite alebo úplne kompenzovať straty a ekonomické 

dôsledky, ktoré dokážu v takejto miere ovplyvniť vývoj trhu. Za oceánom, bolo zverejnené 

Kanadské HDP, ktoré na ročnej báze rástlo o 1,5 %, vzhľadom na predošlí rast 1,1 %. Na koniec 
sa vyhlasovali aj počet nových žiadosti o podporu v nezamestnanosti, tie rástli o 268 tisíc, čo je 

vzhľadom na očakávania o 1000 viac.  Akciové indexy v EU aj US rástli naďalej. Finančné trhy 

pokračovali v miernom raste aj v piatok, najmä vďaka pozitívnym fundamentom v EU. 

Z korporátnych akcií nás v Nemecku zaujali akcie priemyselnej spoločnosti Thyssenkrupp, 

ktorá si v priebehu uplynulého týždňa polepšila až o 9%, najmä vďaka novo podpísaným 

kontraktom. Vo Francúzsku nás zaujala spoločnosť Nokia, ktorá rástla o 10%, najmä vďaka 

zmenenému investičnému odporúčaniu od Goldman Sachs z neutral na buy.  

Aktuálny týždeň začne USA sviatkom Dňa nezávislosti. Neskôr zo spojených štátov spoznáme 
údaje z pracovného trhu: nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti, mieru nezamestnanosti 

a zmenu vo výške hodinovej mzdy. V Európe nás budú zaujímať predovšetkým hodnoty indexu 

nákupných manažérov v službách. Dôležité budú aj továrenské objednávky a priemyselná 

produkcia Nemecka. Spoznáme tiež aktuálne nastavenia menovej politiky Austrálie.  
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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 312.7  -0.1  20.0  
     
ČR - PX BODY 824.4  0.6  -16.4  

ČEZ CZK 430.9  4.0  -23.3  

Komerční b. CZK 898.5  -0.6  -16.1  

Unipetrol CZK 175.0  4.8  11.3  

PL - WIG20 BODY 1744.6  -1.4  -23.9  

KGHM PLN 68.1  10.2  -35.1  

PEKAO PLN 133.9  -2.2  -25.2  

PKN Orlen PLN 68.6  -0.7  -2.8  

PKO BP PLN 23.2  -6.0  -24.5  

HU - BUX BODY 26328.7  2.3  20.4  

MOL HUF 16530.0  2.2  14.4  

Mtelekom HUF 438.0  -0.2  10.1  

OTP HUF 6340.0  0.2  12.7  

Richter HUF 5660.0  6.2  34.8  

AU - ATX BODY 2097.8  0.7  -14.8  

Erste Bank EUR 20.0  0.3  -22.5  

Omv AG EUR 25.1  2.9  3.1  

Raiffeisen EUR 11.4  1.1  -15.7  

Telekom AU EUR 5.3  3.1  -9.6  

DE - DAX BODY 9794.6  2.5  -12.4  

E.ON EUR 9.1  7.8  -23.9  

Siemens EUR 92.1  1.7  0.5  

Allianz EUR 127.3  0.4  -10.9  

FRA-CAC40 BODY 4282.7  4.3  -12.3  

Total SA EUR 43.9  8.0  -0.1  

BNP Paribas EUR 40.1  1.7  -27.7  

Sanofi-Avent. EUR 75.0  8.2  -16.4  

HOL - AEX BODY 439.9  3.7  -8.9  

RoyalDutch EUR 24.9  7.1  -2.4  

Unilever NV EUR 42.2  7.0  10.4  

BE –BEL20 BODY 3370.1  2.9  -7.4  

GDF Suez EUR 14.4  7.1  -13.7  

InBev NV EUR 118.5  7.3  7.1  

RO - BET BODY 6487.1  3.5  -12.1  

BRD RON 9.8  5.7  -12.5  

Petrom RON 0.2  0.8  -36.4  

BG - SOFIX BODY 454.5  -0.4  -6.1  

CB BACB BGN 4.4  0.0  -2.7  

Chimimport BGN 1.2  -7.0  -21.5  

SI - SBI TOP BODY 687.5  1.0  -6.6  

Krka EUR 58.0  0.9  -10.9  

Petrol EUR 263.1  0.7  3.2  

HR-CROBEX BODY 1679.5  1.6  -4.1  

INA-I. nafte HRK 2800.0  3.7  -20.0  

TR-ISE N.30 BODY 95972.6  3.2  -3.5  

Akbank TRY 8.4  2.6  10.1  

İŞ Bankasi TRY 4.6  3.8  -18.2  
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