
 

  

 

 

 

Na začiatku týždňa sa vyhlasoval predovšetkým index nákupných manažérov. Španielske 
PMI vo výrobe kleslo z 52.2 na 51 bodov, no stále ostalo v pásme nad 50 bodmi, teda v 
expanznom teritóriu. Nemecké PMI vzrástlo z 53.7 na 53.8, pričom analytici očakávali 
stagnáciu na 53.7. Index nákupných manažérov vo výrobe klesol vo Veľkej Británii z 49.1 
na 48.2, analytici očakávali stagnáciu na 49.1. Rovnaký index pre Francúzsko ostal pod 
úrovňou 50 bodov, teda v teritóriu indikujúcom spomalenie v sektore, keď ostal 
nezmenený na 48.6 bodoch. Tento ukazovateľ sa vyhlasoval aj za USA, pričom analytici 
predpokladali stagnáciu na úrovni 52.9, čo sa aj potvrdilo.  V utorok sa zraky investorov 
upierali na Bank of Australia. Tá dopadla podľa očakávaní a hlavná úroková sadzba 
poklesla na 1.50 %. Španielsko zverejnilo zmenu miery nezamestnanosti, kde sa počet 
novo zaregistrovaných nezamestnaných ľudí zmenšil o 84 tisíc pri predpoklade – 71 tisíc. 
Švajčiarsko zaznamenalo maloobchodné tržby y/y na úrovni – 3.9 % pri očakávaní – 1.9 
%. Index nákupných manažérov vo výrobe vo Veľkej Británii prekonal očakávania a 
dosiahol hodnotu 45.9 bodov pri očakávaní 42.4. Index cien výrobcov m/m v Eurozóne 
zaznamenal rast o 0.1 % oproti minulému mesiacu na hodnotu 0.7 %. V USA boli 
zverejnené mesačné dáta o osobných príjmoch a osobných výdavkoch. Osobné príjmy si 
udržali hodnotu z minulého mesiaca 0.2 % pri predpoklade 0.3 % a osobné výdavky sa tak 
isto nezmenili a zostali na úrovni 0.4 % hoci predpoveď bola na úrovni 0.3 %. 
Vyhlasovanie makroekonomických dát bolo v stredu bohaté hlavne v Európe, kde krajiny 
ako, Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia vyhlasovali index nákupných manažérov 
(PMI) v službách. Nárast zaznamenal PMI aj vo Francúzsku, kde sa index drží nad 
hranicou 50 b. p. na úrovni 50.5 b. p. V Nemecku PMI klesol na hodnotu 54.4 b. p. z 
predošlej hodnoty 54.6 b. p., kde predpokladaná hodnota sa rovnala aj minulej hodnote 
indexu. Horšie dopadol index PMI za služby vo Veľkej Británii. Veľká Británia má index 
PMI pod hranicou 50 b. p. na hodnote 47.4 b. p. čo značí v danom sektore recesiu. 
Celkovo v Eurozóne index nákupných manažérov dosiahol hodnotu 52.9 b. p. a prekonal 
očakávania aj predchádzajúcu hodnotu indexu, ktoré boli zhodne na úrovni 52.7 b. p. 
Okrem PMI sa v Eurozóne vyhlasovali aj zmeny v celkovom objeme ročných a mesačných 
maloobchodných tržieb. Mesačná zmena predstavovala 0 % pri predpoklade 0.1 % a 
ročná zmena zostala nezmenená oproti minulému vyhlasovaniu na úrovni 1.6 % pri 
predpovedi 1.7 %. Guvernér Bank of England (BOE) Mark Carney na štvrtkovej tlačovej 
besede oznámil očakávané zníženie úrokových sadzieb, prvé po takmer siedmych rokoch. 
Predstavitelia BOE jednohlasne schválili zmenu sadzby z hodnoty 0.50 % na 0.25 %. 
Všetky zásadné indikátory ekonomiky si pohoršili a väčšina z nich dokonca na úroveň, 
ktorú naposledy dosahovali počas finančnej krízy. Centrálna banka taktiež výrazne znížila 
predpoklad na rast HDP pre budúci rok z 2.3 % na 0.8 % a predpoveď pre rok 2018 bola 
taktiež znížená z 2.3 % na 1.8 %. BOE ešte ohlásila nákup vládnych dlhopisov v hodnote 
okolo 60 miliárd libier počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Koniec týždňa bol bohatý 
na makroekonomické dáta na starom kontinente aj za oceánom. V Nemecku boli 
zverejnené dáta  továrenských objednávok, ktoré na mesačnej báze klesli o -0.4%, pri 
očakávaniach na úrovni 0.4% a minulo mesačnom čísle revidovanom nahor z 0% na 0.1%. 
Na ročnej báze klesol tento ukazovateľ o 3.1%, pri očakávanom poklese o 1% a minulo 
mesačnom poklese o 0.2%. Priemyselná produkcia v Taliansku klesla medzimesačne 
o 0.4%, pri očakávaniach na úrovni +0.2% a minulo mesačnom poklese o 0.6%. Na ročnej 
báze klesla priemyselná produkcia v krajine o 1%, minulo mesačné číslo ukázalo pokles 
o 0.6%. Za oceánom boli zverejnené najdôležitejšie dáta týždňa, konkrétne americké 
non-farm payrolls, čo znamená počet novovytvorených pracovných miest v ekonomike, 
okrem štátnej správy a poľnohospodárstva. Americká ekonomika si polepšila v mesiaci júl 
o 225 tisíc nových pracovných miest, vysoko prekonávajúc očakávania na úrovni 181 tisíc. 
Minulo mesačné rekordné číslo 287 tisíc bolo revidované ešte vyššie, na 292 tisíc. 
Nezamestnanosť síce neklesla podľa očakávaní z 4.9% na 4.8%, no priemerné mesačné 
príjmy stúpli o 0.3%, pričom prekonali minulo mesačný nárast o 0.1% aj očakávania 
analytikov na úrovni 0.2%. Prijemne prekvapila aj miera participácie, keď vzrástla z 62.8 
na 62.9%.  
Z korporátnych akcií nás v Nemecku zaujali akcie spoločnosti Commerzbank, ktoré si za 
týždeň pohoršili až o 8.51%, vďaka nepriaznivým hospodárskym výsledkom zverejneným 
na začiatku týždňa. Vo Francúzsku to boli zase akcie staviteľskej spoločnosti Lafarage, 
ktoré si polepšili o 4.2% za minulý týždeň, naopak, vďaka pozitívnym hospodárskym 
výsledkom zverejeným na konci týždňa.  
V tomto týždni nás čaká v pondelok čínska obchodná bilancia, exporty a importy 
z Ázijského giganta, nemecká priemyselná produkcia a švajčiarska inflácia. V utorok dôjde 
k zverejneniu čínskej inflácie, stretnutia Indickej centrálnej banky, ktorá bude rozhodovať 
o úrokových sadzbách, a britskej priemyselnej produkcie. Streda bude na dáta chudobná, 
keď najdôležitejšími správami dňa bude monetárna politika Novozélandskej centrálnej 
banky a tradičné dáta o zásobách ropy. Štvrtku budú dominovať dáta Čínskej 
priemyselnej produkcie, a nové žiadosti o dávky v nezamestnanosti v USA. Taktiež dôjde 
k zverejneniu inflačných dát vo Francúzsku a Švédsku. Piatok bude zverejnené HDP 
Eurozóny a Talianska, taktiež nemecká inflácia a maloobchodné tržby 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 315.5  1.9  24.4  
     
ČR - PX BODY 849.8  -3.6  -17.9  

ČEZ CZK 452.9  -0.8  -22.6  

Komerční b. CZK 848.0  -10.8  -22.2  

Unipetrol CZK 173.0  -1.1  -7.0  

PL - WIG20 BODY 1825.5  3.7  -19.2  

KGHM PLN 79.3  1.0  -16.9  

PEKAO PLN 125.0  1.3  -23.2  

PKN Orlen PLN 64.5  3.3  -18.6  

PKO BP PLN 27.6  15.8  -7.5  

HU - BUX BODY 27311.5  -1.1  19.9  

MOL HUF 17160.0  -1.6  14.8  

Mtelekom HUF 445.0  0.0  7.7  

OTP HUF 6760.0  -0.2  16.5  

Richter HUF 5740.0  -2.4  27.8  

AU - ATX BODY 2229.9  -0.2  -10.9  

Erste Bank EUR 24.1  1.5  -11.9  

Omv AG EUR 23.7  -0.3  -0.4  

Raiffeisen EUR 11.5  -2.6  -12.3  

Telekom AU EUR 5.2  -1.1  -14.1  

DE - DAX BODY 10367.2  0.3  -10.9  

E.ON EUR 9.2  -4.3  -25.4  

Siemens EUR 102.6  5.6  2.4  

Allianz EUR 126.5  -1.4  -18.3  

FRA-CAC40 BODY 4410.6  -0.7  -15.1  

Total SA EUR 42.9  0.4  -5.5  

BNP Paribas EUR 43.8  -1.1  -27.5  

Sanofi-Avent. EUR 72.5  -4.8  -27.9  

HOL - AEX BODY 448.1  -0.4  -11.0  

RoyalDutch EUR 22.5  -2.8  -15.9  

Unilever NV EUR 41.2  -0.7  -2.7  

BE –BEL20 BODY 3464.8  -0.0  -9.6  

GDF Suez EUR 14.6  -0.7  -18.0  

InBev NV EUR 112.0  -2.9  0.2  

RO - BET BODY 6752.0  0.4  -11.1  

BRD RON 10.0  2.7  -11.5  

Petrom RON 0.3  0.8  -33.0  

BG - SOFIX BODY 458.8  0.1  -3.0  

CB BACB BGN 4.4  0.0  4.7  

Chimimport BGN 1.2  -2.0  -24.1  

SI - SBI TOP BODY 710.7  -1.2  -3.4  

Krka EUR 58.5  -1.7  -8.6  

Petrol EUR 273.0  -1.8  7.9  

HR-CROBEX BODY 1770.3  0.3  -1.9  

INA-I. nafte HRK 3000.0  -0.5  -14.3  

TR-ISE N.30 BODY 93360.3  1.0  -2.4  

Akbank TRY 7.7  0.3  7.5  

İŞ Bankasi TRY 4.7  1.7  -10.3  
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