
 

  

 

 

 

Začiatok minulého týždňa bol aj napriek zatvorenému trhu a bankám v Japonskú a taktiež 
zatvoreným bankám v USA a slabým makroekonomickým dátam volatilný, čo bolo vidieť 
predovšetkým v Európe. Na európskom trhu sa pred otvorením akciového trhu zverejňovala 
miera nezamestnanosti Švajčiarska, ktorá skončila na úrovni 3,2 %. Nasledovne sme sa 
dozvedeli vývoj obchodnej bilancii Nemecka z 19,5 miliárd na rovných 20 miliárd. Priemyselná 
produkcia Talianska taktiež pozitívne prekvapila a medzimesačne si pripisuje 1,7% pri 
predpoklade -0,4 %. Zároveň sme si mohli všimnúť aj takzvaný „eurogroupmeeting“ na ktorom 
sa hovorilo aj o Grécku. Pričom ocenili predovšetkým grécke orgány, že prijali potrebné 
opatrenia na reformu dôchodkového systému, energetického sektora a posilnenie bank. Za 
oceánom sa v pondelok nezverejňovali žiadne  dáta a bol zatvorený aj trh z dlhopismi kvôli 
takzvanému „Columbus day“. 
Utorok priniesol na trhy volatilitu v podobe poklesu, ktorá sa dostavila aj napriek pozitívnemu 
sentimentu v EU. Na začiatok sa však investori upierali svoj pohľad na trh v Japonsku, kde sa 
ako jediný fundament dňa vyhlasoval bežný účet, ktorý skončil na 2000 miliardách JPY. Dáta z 
Austrálie nám priniesli pokles hodnoty úverov v súkromnom sektore o 3 % a to pri predpoklade 
-1,3 %. Medzi najočakávanejšie dáta dňa patril ZEW ekonomický sentiment v Nemecku, ktorý 
prekonal očakávania na hodnote 4,3 a nakoniec skončil na hodnote 6,2. Tento ukazovateľ sa 
vyhlasoval aj za oblasť EU, ktorý dopadol taktiež nad očakávania 6,3 až na hodnotu 12,3. 
Zaujímavou správou dňa boli aj narastajúce problémy spoločnosti Samsung s jej vlajkovou 
loďou, po tom čo zazneli odporúčania vypnúť už vymenené telefóny. Juhokórejský výrobca 
Samsung Electronics údajne zastavila výrobu telefónov Galaxy Note 7 po tom, čo problém s 
prehrievaním pretrvával aj pri nových verziách.  Akcie spoločnosti sa po oznámení prepadli a ku 
konci obchodnej seansy stratili viac ako 10 % svojej hodnoty. V Kanade bol vyhlásený počet 
začatých stavieb domov, ktorý prekonal predpoveď (194 tisíc) a dosiahol hodnotu 221 tisíc. . 
Streda priniesla na trhoch niekoľko zaujímavých makroekonomický dát. Francúzsko 
zaznamenalo za september mesačnú zmenu v cenovej hladine -0.2 %, ale ročná zmena 
predstavovala nárast hladiny o 0.4 %. V Portugalsku dosiahol index CPI m/m hodnotu 0.7% a 
ročná zmena indexu od septembra 2015 0.5 %. ZEW index ekonomických očakávaní vo 
Švajčiarsku, ktorý je postavený na názore investorov a analytikov ohľadom ekonomického 
zdravia krajiny dosiahol hodnotu 5.2 bodu. Priemyselná produkcia súhrnne za celú Eurozónu v 
auguste dosiahla mesačnú zmenu na úrovni 1.6 % pri očakávaní -0.6 % a ročná zmena bola 1.8 
%. Na druhej strane Atlantického oceána sme sa z makro dát dozvedeli v USA len JOLTS počet 
nových pracovných pozícií za august, do ktorých je započítaný aj sektor poľnohospodárstva. 
JOLTS nakoniec skončili mierne za očakávaniami analytikov na hodnote 5.44 milióna a predikcie 
počítali s 5.79 miliónom pracovných miest. V stredu boli zverejnené takzvané FOMC Minutes zo 
zasadnutia FED-u z 20-21. septembra, na ktorom nedošlo k zmene hlavnej úrokovej sadzby. 
FOMC Minutes popisujú priebeh zasadnutia, voľbu o dôležitých makroekonomických otázkach 
a dôvody ich voľby, sumár ohľadne americkej ekonomiky spolu s výhľadom do budúcnosti. 
Na začiatku štvrtka sme sa dozvedeli dáta z Číny a to obchodnú bilanciu na úrovni 42 
miliardách pri očakávaní 45 miliárd dolárov. Export Číny poklesol medziročne o 10 % pri 
predpoklade -2 % a import taktiež klesal o 1,9 % pri predpoklade analytikov na úrovni +1 %. 
Čínsky akciový index Hang seng nakoniec zaknihoval na -1,6 %. V Európe sme sa dozvedeli 
infláciu v Nemecku, ktorá si medzimesačne prilepšila o 0,1 %, čo je v súlade s predpokladom. 
Medziročne sa inflácií darí lepšie a rastie o 0,7 %, čo je taktiež v súlade s predpokladom, pri 
raste z predošlej hodnoty 0,4 %. Európske akciové indexy sa počas celej obchodnej seansy 
pohybovali v strate asi 1,5 %, pričom ku koncu dňa túto stratu jemne vymazali. V zemi za 
veľkou mlákou sa nevyhlasovali žiadne investormi ostro sledované dáta. Na akciových indexoch 
však aj napriek tomu nechýbala volatilita. Za jeden zo sledovanejších ukazovateľ sa považovala 
zmena v počte nových žiadosti o podporu v nezamestnanosti, ktorá vzrástla o 246 tisíc, pri 
predpoklade 252 tisíc a predchádzajúcej hodnote 249 tisíc. Americké akciové indexy zažili v 
priebehu štvrtku výraznejší pokles, spôsobený predovšetkým poklesom v technologickom 
sektore.  
Pred začiatkom piatkového obchodovania v EU sme sa dozvedeli dáta z čínskeho trhu, kde sa 
zverejňovala inflácia, ktorá mierne prekvapila a medzimesačne rastie o 0,7 %, pri predpoklade 
na úrovni 0,3 %. Medziročný rast je taktiež pozitívny na úrovni 1,9 %. V Európe sa 
nezverejňovali žiadne významne dáta, dozvedeli sme sa len obchodnú bilanciu, ktorá skončila 
na 18,4 miliardách eur, pri predpoklade 15,3 miliárd eur. Amerika bola z pohľadu 
makroekonomických dát omnoho bohatšia. V USA sa vyhlasoval index cien výrobcov, ktorý 
rástol o 0,3 %, pri predpoklade +0,2 %. Zverejňovali sa aj maloobchodné tržby, ktoré si polepšili 
vzhľadom na minulý mesiac o 0,6 %, čo je v súlade s predpokladom. V piatok mala prejav aj 
guvernéra Fedu Janet Yellen, jej prejav bol zameraný predovšetkým na poďakovanie 
Bostonskému Fedu, ktorý zorganizoval túto udalosť. 

Z korporátnych akcií nás v Nemecku zaujali akcie spoločnosti Deutsche Lufthansa, ktoré si 
polepšili za týždeň o 10.5 %. Akcie spoločnosti uplynulý týždeň spätne korigovali straty, 
ktoré Lufthansu v poslednej dobe zasiahli. Z Francúzskeho indexu CAC nás zaujali akcie  
spoločnosti Moet Hennesey Louis Vui, ktoré si v priebehu týždňa polepšili o 7.34 %. 
Budúci týždeň nás čaká v pondelok Inflácia v Eurozóne, v USA to bude priemyselná 
produkcia a v Austrálii budú zverejnené Policy Meeting Minutes zo zasadnutia centrálnej 
banky. Utorok prinesie v Británii indexy CPI a PPI, v USA taktiež CPI a v Číne zmenu HDP. 
Streda bude patriť kanadskej centrálnej banke a ich stretnutiu spolu s dátami z realitného 
trhu v USA. V Austrálii bude streda patriť miere nezamestnanosti. Štvrtok bude hlavnou 
udalosťou stretnutie zástupcov ECB a rozhodnutie o hlavnej refinančnej úrokovej sadzbe. 
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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 313,3  -1,5  12,7  
     
ČR - PX BODY 899,2  1,5  -6,9  

ČEZ CZK 461,7  2,0  -6,1  

Komerční b. CZK 887,0  1,8  -13,5  

Unipetrol CZK 180,0  1,4  18,0  

PL - WIG20 BODY 1719,6  -1,8  -18,8  

KGHM PLN 69,8  -5,0  -25,5  

PEKAO PLN 120,1  -6,6  -21,5  

PKN Orlen PLN 69,0  2,8  9,5  

PKO BP PLN 25,3  -2,8  -18,5  

HU - BUX BODY 28392,0  -0,2  29,7  

MOL HUF 17525,0  0,7  33,3  

Mtelekom HUF 453,0  -1,7  16,5  

OTP HUF 7375,0  -0,8  29,4  

Richter HUF 5753,0  0,4  24,0  

AU - ATX BODY 2418,4  1,1  3,6  

Erste Bank EUR 27,3  2,2  8,8  

Omv AG EUR 27,5  7,4  10,9  

Raiffeisen EUR 14,2  0,3  2,4  

Telekom AU EUR 5,2  1,7  2,7  

DE - DAX BODY 10580,4  0,9  6,7  

E.ON EUR 6,8  8,2  -17,7  

Siemens EUR 105,4  0,6  25,9  

Allianz EUR 138,1  1,7  -4,3  

FRA-CAC40 BODY 4470,9  0,5  -3,0  

Total SA EUR 44,1  2,8  -1,1  

BNP Paribas EUR 48,2  -2,3  -9,3  

Sanofi-Avent. EUR 68,5  -0,4  -19,4  

HOL - AEX BODY 450,5  0,1  3,7  

RoyalDutch EUR 23,1  0,5  -3,6  

Unilever NV EUR 39,4  -2,5  4,9  

BE –BEL20 BODY 3555,5  0,8  5,3  

GDF Suez EUR 13,2  0,7  -12,4  

InBev NV EUR 117,2  3,5  16,4  

RO - BET BODY 6897,4  -0,7  -2,9  

BRD RON 10,9  -2,3  -1,1  

Petrom RON 0,2  -2,7  -30,3  

BG - SOFIX BODY 508,7  0,2  15,7  

CB BACB BGN 4,5  0,0  5,9  

Chimimport BGN 1,4  -0,3  1,6  

SI - SBI TOP BODY 724,2  -1,8  7,5  

Krka EUR 58,8  -1,3  -3,7  

Petrol EUR 302,3  -3,6  19,9  

HR-CROBEX BODY 1972,4  -1,0  16,9  

INA-I. nafte HRK 3200,0  -0,1  0,0  

TR-ISE N.30 BODY 94665,5  -0,7  -3,1  

Akbank TRY 8,1  -0,6  7,3  

İŞ Bankasi TRY 4,8  -1,4  -5,0  
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