
 

  

 

 

 

Minulý týždeň bol prvý v mesiaci október, teda vo svetle reflektorov boli hlavne takzvané nonfarm 
payrolls, teda počet novovytvorených pracovných miest mimo poľnohospodárstva a štátnej správy 
v USA. Pondelok bol bohatý na makroekonomické dáta, najmä na starom kontinente. Vo Švajčiarsku 
boli zverejnené dáta maloobchodných tržieb, ktoré medzimesačne klesli o 0.6%, pri očakávanom 
poklese o 0.4%. Minulo mesačné dáta ukázali stagnáciu. Na ročnej báze klesli tržby o 3%, pri 
predošlých dátach na úrovni 2.7% a očakávaniach na úrovni 1.5%.  Francúzsky Index nákupných 
manažérov vo výrobe vzrástol z 48.3 na 49.7, pričom analytici očakávali nárast na 49.5 bodov. 
Rovnaký ukazovateľ v Nemecku, najväčšej ekonomike Eurozóny, stúpol z 53.6 na 54.3 bodov, v súlade 
s očakávaniami, indikujúc rýchlejší rast ekonomickej aktivity v sektore. Vo všeobecnosti platí, že 
výsledok nad 50 bodov znamená nárast aktivity v sektore, čím vyšší výsledok nad 50 bodmi, tým 
rýchlejší je rast. Výsledok pod 50 bodov naopak znamená spomalenie aktivity, čím nižší výsledok, tým 
je spomalenie väčšie. Index nákupných manažérov za celú Eurozónu dosiahol 52.6 bodov, pri 
predošlom výsledku 51.7 bodov a pri očakávaniach na úrovni 52.6. Grécky index nákupných 
manažérov dosiahol 49.2 bodov, keď klesol z predošlej úrovne 50.4, pričom analytici očakávali pokles 
na 49.8 bodov.  Taliansky index nákupných manažérov vo výrobe vzrástol z 49.8 na 51, čím sa 
presunul z pásma kontrakcie do pásma expanzie. Analytici očakávali jemnejší nárast, na 50.3 bodov. 
Za oceánom boli zverejnené indexy nákupných manažérov vo výrobe od dvoch spoločností. 
Spoločnosť Markit namerala pokles v indexe, keď klesol z 52 na 51.5, teda nárast aktivity spomalil. 
Očakávania boli na úrovni 51.4. Na druhej strane rovnaký index od spoločnosti ISM  ukázal nárast, keď 
poskočil z 49.4 na 51.5, teda dosiahol pásmo rastu. V utorok sme sa z makroekonomického kalendára 
dozvedeli, že nezamestnanosť v Španielsku vzrástla o 22.8 tisíc, po predošlom náraste o 14.4 tisíc a pri 
očakávaniach na úrovni 23.5 tisíc. Index nákupných manažérov v stavebníctve vo Veľkej Británii 
dosiahol 52.3 bodu, po minulom výsledku na úrovni 49.2. Analytici očakávali, že PMI ostane 
v kontrakčnom pásme, teda pod 50 bodov, keď ich očakávania hovorili o výsledku na úrovni 49 bodov. 
Index výrobných cien v Eurozóne klesol na mesačnej báze o 0.1%, po predošlom raste o 0.3%. 
Očakávania analytikov hovorili o poklese o 0.1%. Na ročnej báze klesol tento index o 2.1%, v súlade 
s očakávaniami, po predošlom výsledku -2.6%. Dobré správy prišli z Írska, kde nezamestnanosť  klesla 
z 8.2% na 7.9%, pričom analytici očakávali stagnáciu na predošlej úrovni. Ruská inflácia klesla na 
ročnej báze z 6.9% na 6.4%, výraznejšie ako čakali analytici, ktorí predpovedali pokles na 6.6%. Na 
mesačnej báze naopak rast cien zrýchlil, keď ceny stúpli o 0.2% po predošlej stagnácii na mesačnej 
báze. Analytici čakali nárast o 0.3%. Európske indexy končili deň výrazne v zelenom, keď najviac si 
polepšil britský „footsie“, teda index FTSE 100, ktorý rástol o 1.3%. Rast indexu ale nie je až takým 
silným dôvodom na radosť, keďže libra vytvorila nové 31 ročné minimum, keď klesla pod po-Brexitové 
hodnoty. Streda bola z pohľadu makroekonomických dát celkom bohatá. V Európe sa vyhlasoval 
hlavne ukazovateľ Index nákupných manažérov za sektor služieb v krajinách ako Španielsko, Taliansko, 
Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia a tak isto aj celkovo za Európsku Úniu. Španielsko vykázalo index 
PMI v službách na úrovni 54.7 bodu, čo mierne zaostalo za očakávaniami 54.8. Taliansko zaznamenalo 
taktiež slabšie PMI na úrovni 50.7 pri očakávaní 52.1 a minulej hodnote 52.3. Francúzske PMI dosiahlo 
53.3 bodov s očakávaniami 54.1. Nemecké PMI si polepšilo z predchádzajúcej hodnoty 50.6 na 
súčasných 50.9 pri predpovedi 50.6. Veľká Británia vykázala síce pokles PMI oproti minulému mesiacu 
(52.9) ale PMI dopadlo lepšie ako predpoveď (52.1 ) na 52.6 bodu. Za Eurozónu dopadlo PMI na 
úrovni 52.2 bodu a mesačná zmena maloobchodných tržieb skončila v mínuse -0.1 % čo bola aj 
predpoveď analytikov. V USA sa PMI za služby zvyšovalo z 51.9 na súčasných 52.3 bodov pri 
predpovedi 51.9. ADP zmena zamestnanosti mimo poľnohospodárstva a verejnej správy dosiahol 
hodnotu 154 tisíc nových pracovných miest za mesiac september. Augustová obchodná bilancia USA 
skončila v mínuse 40.7 miliardy USD a v Kanade tento ukazovateľ dosiahol taktiež zápornú hodnotu -
1.9 miliardy CAD. Posledným údajom bolo zverejnenie zmeny objemu zásob ropy v USA. Zásoby sa už 
piaty krát po sebe stenčili, momentálne to bolo o 3 milióny barelov. Štvrtok nebol z pohľadu 
makroekonomických dát práve najbohatší, ale aj tak priniesol niekoľko zaujímavých dát z Európy aj 
USA. V Číne sa v priebehu dňa neobchodovalo, keďže tamojšie banky mali obchodné prázdniny. Piatok 
bol bohatý na makroekonomické dáta, aj udalosti na trhu. Počas ázijského obchodovania zažila libra 
svoj malý flashcrash, teda výrazný pád hodnoty meny, kvôli nízkej likvidite a počítačom, ktoré na 
základe ich algoritmov predávali libru až tak, že ju zatlačili o 6% nižšie. Prepad konkrétne o 6.1% stlačil 
libru na najnižšie hodnoty za posledných 31 rokov, keď sa obchodovala za $1.1841. Traderi na trhoch 
si myslia, že prepad bol spôsobený prioritne ľudskou chybou, ktorá bola ale výrazne znásobená 
algoritmickým obchodovaním. Aj keď sa hodnota meny vrátila počas Ázijského obchodovania naspäť, 
jej pád pokračoval počas obchodovania v Európe a USA, kvôli strachu z tvrdého Breixtu. Ku koncu 
obchodné ho dňa sa libra obchodovala skoro 2% nižšie. V Európe bola zverejnená priemyselná 
produkcia v Nemecku, ktorá vzrástla na mesačnej báze o 2.5%, pri očakávaniach na úrovni 0.8% a 
minulo mesačnom výsledku na úrovni -1.5%. Francúzska priemyselná produkcia vzrástla o 2.1%, po 
minulo mesačnom páde o 0.5% a pri očakávaniach na úrovni 0.7%. Priemyselná produkcia vo Veľkej 
Británii klesla na mesačnej báze o 0.4%, pri očakávaniach a minulo mesačných dátach na úrovni 0.1%. 
Na ročnej báze rástla priemyselná produkcia o 0.7%, analytici očakávali nárast o 1.3% a minulý mesiac 
dosiahol rast až 2.1%.  Obchodná bilancia Veľkej Británie sa prepadla z -2.2 miliardy libier na -4.7 
miliardy libier, analytici očakávali pokles na 3.1 miliardy. Za oceánom bolo zverejnené najdôležitejšie 
dáta mesiaca, nonfarm payrolls, teda počet novovzniknutých pracovných miest mimo 
poľnohospodárstva. Tie dosiahli v septembri nárast o 156 tisíc, pri očakávaniach na úrovni 175 tisíc a 
minulo mesačných dátach na úrovni 167 tisíc. Z korporátnych akcií nás v Nemecku zaujali akcie 
spoločnosti RWE, ktoré si pohoršili za týždeň o XX%, vďaka IPO časti ich biznisu pod novým názvom. 
Majetok a aktivity, ktoré v RWE ostali, patria k tým stratovejším. Z Francúzskeho indexu CAC nás 
zaujali holandské akcie výrobcu ocele Arcelor Mittal, ktoré si výrazne polepšili vďaka clu, ktoré EU 
zavádza na Čínsku oceľ. V tomto týždni nás čaká v pondelok obchodná bilancia Nemecka a Dánska, 
Nórska inflácia a stretnutie Euroskupiny. Za oceánom budú zverejnené čísla indexu podmienok na 
trhu práce. V utorok budú zverejnené čísla inflácie v Poľsku a Švédsku a ZEW indexy v Nemecku. 
V stredu sa dozvieme francúzsku infláciu, priemyselnú produkciu v eurozóne, a zmenu v zásobách 
ropy v USA. Vo štvrtok bude zverejnená harmonizovaná inflácia v Nemecku, veľkoobchodné ceny, 
a bežná miera inflácie. V USA dôjde k zverejneniu importných a exportných cien, ako aj počtu 
novovzniknutých žiadostí o podporu v nezamestnanosti, a trvajúcich žiadostí. V piatok sa dozvieme 
obchodnú bilanciu Eurozóny, taliansku infláciu 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 318.1  3.0  16.1  
     
ČR - PX BODY 885.7  2.6  -9.4  

ČEZ CZK 452.5  5.6  -7.3  

Komerční b. CZK 870.9  4.6  -17.6  

Unipetrol CZK 177.5  -2.1  14.6  

PL - WIG20 BODY 1751.7  2.5  -17.0  

KGHM PLN 73.5  -1.4  -19.0  

PEKAO PLN 128.5  3.9  -16.4  

PKN Orlen PLN 67.2  3.3  1.6  

PKO BP PLN 26.1  -0.2  -14.9  

HU - BUX BODY 28439.0  2.8  33.1  

MOL HUF 17400.0  2.5  33.6  

Mtelekom HUF 461.0  2.4  16.1  

OTP HUF 7435.0  3.3  37.9  

Richter HUF 5730.0  2.9  26.2  

AU - ATX BODY 2390.9  -0.6  1.7  

Erste Bank EUR 26.8  1.5  3.1  

Omv AG EUR 25.6  -0.1  5.0  

Raiffeisen EUR 14.2  4.4  3.7  

Telekom AU EUR 5.1  0.8  2.0  

DE - DAX BODY 10490.9  0.8  5.2  

E.ON EUR 6.3  -0.4  -18.2  

Siemens EUR 104.7  1.4  23.7  

Allianz EUR 135.8  3.4  -5.8  

FRA-CAC40 BODY 4449.9  0.0  -4.7  

Total SA EUR 42.9  1.8  -5.4  

BNP Paribas EUR 49.3  7.7  -8.8  

Sanofi-Avent. EUR 68.8  1.7  -19.3  

HOL - AEX BODY 450.1  -0.5  2.1  

RoyalDutch EUR 23.0  3.7  -5.6  

Unilever NV EUR 40.4  -1.5  9.5  

BE –BEL20 BODY 3526.2  -0.8  2.5  

GDF Suez EUR 13.1  -5.2  -12.5  

InBev NV EUR 113.3  -2.9  14.8  

RO - BET BODY 6943.5  0.1  -0.8  

BRD RON 11.2  1.5  5.9  

Petrom RON 0.2  -3.1  -28.8  

BG - SOFIX BODY 507.5  0.6  14.8  

CB BACB BGN 4.5  0.0  5.9  

Chimimport BGN 1.4  1.7  -2.5  

SI - SBI TOP BODY 737.4  -0.6  11.0  

Krka EUR 59.6  -3.8  -1.6  

Petrol EUR 313.6  2.4  30.6  

HR-CROBEX BODY 1992.0  2.6  17.4  

INA-I. nafte HRK 3204.5  1.7  -0.1  

TR-ISE N.30 BODY 95331.8  1.8  -1.6  

Akbank TRY 8.1  0.7  10.1  

İŞ Bankasi TRY 4.8  1.9  -4.2  
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