
 

 
 

 

 

 

Pondelok bol už tradične slabý z pohľadu makroekonomických dát. V Japonsku boli zverejnené dáta 
priemyselnej produkcie, ktorá rástla na mesačnej báze o 1.3%, v súlade s očakávaniami, po minulo 
mesačnom poklese o 0.4%. Na ročnej báze priemyselná produkcia rástla o 4.5%, analytici očakávali 
rast na takejto úrovni po tom, ako v minulom mesiaci produkcia klesla o 4.2%. Inflácia v Rakúsku 
dosiahla na mesačnej báze 0.7%, pričom analytici očakávali rast z -0.2% na 0.4%. Na ročnej báze 
stúpla inflácia z 0.6% na 0.9%, pri očakávaniach na úrovni 0.8%. Inflácia za celú eurozónu dosiahla na 
mesačnej báze 0.4%, v súlade s očakávaniami pri minulo mesačnom výsledku na úrovni 0.1%. Na 
ročnej báze dosiahla inflácia v menovej únii 0.4%, v súlade s očakávaniami a predošlým výsledkom na 
úrovni 0.2%. Írska obchodná bilancia dosiahla 5 miliárd eur, po minulo mesačnom výsledku na úrovni 
3.5 miliárd a očakávaniach na úrovni 3.7 miliardy. Talianska obchodná bilancia dosiahla 2.5 miliardy 
eur, analytici očakávali pokles z 7.8 miliardy na 4.25 miliardy. Za oceánom boli zverejnené dáta Empire 
State indexu vo výrobe, ktorý klesol z -1.99 na -6.8 bodov, analytici očakávali nárast na 1 bod. 
Priemyselná produkcia v USA klesla na ročnej báze o 1%, po minulo mesačnom výsledku na úrovni -
1.3% a pri očakávaniach na úrovni -0.5%. Na mesačnej báze rástla produkcia o 0.1%, po poklese 
o 0.5% a pri očakávaniach na úrovni 0.2%. Utorok boli zverejnené mnohé makroekonomické dáta 
z Veľkej Británie. Jadrová inflácia na ročnej báze rástla na 1.5%, z predošlých 1.3% nameraných 
v predošlom mesiaci. Analytici očakávali nárast na 1.4%, inflácia teda prijemne prekvapila. Index 
maloobchodných cien ukázal nárast na mesačnej báze o 0.2%, po minulo mesačnom náraste o 0.4% 
a pri očakávaniach na úrovni 0.1%. Na ročnej báze rovnaký index vzrástol z 1.8% na 2%, v súlade 
s očakávaniami. Miera inflácie vzrástla z 0.6% na 1% na ročnej báze, analytici očakávali nárast na 0.9%. 
Na mesačnej báze klesla inflácia z 0.3% na 0.2%, očakávaný bol výraznejší pokles, na 0.1%. Rast 
Poľskej nezamestnanosti zrýchlil z 3.1% na 3.2%, analytici očakávali znova výsledok na úrovni 3.1%. Za 
oceánom boli zverejnené dáta inflácie v USA, kde inflácia na ročnej báze vzrástla z 1.1% na 1.5%, 
v súlade s očakávaniami analytikov. Na mesačnej báze rástla inflácia z 0.2% na 0.3%, znova, rovnako 
ako analytici čakali. Jadrová inflácia v krajine dosiahla 2.2% na ročnej báze, úroveň na ktorú klesla 
z predošlého výsledku 2.3%, na ktorom mala podľa analytikov ostať. Na mesačnej báze klesla jadrová 
inflácia z 0.3% na 0.1%, analytici očakávali pokles na 0.2%. Na komoditnom trhu si jemne polepšila 
ropa, keď obe benchmarkové zmesi sa držali aj naďalej nad úrovňou 50 amerických dolárov za barel 
a pripísali si jemné zisky ku koncu obchodného dňa. V strede týždňa sa držali akciové trhy aj naďalej 
na pozitívnej vlne, keď všetky hlavné akciové indexy končili obchodný deň v zelenom. 
Z makroekonomických dát sme sa dozvedeli, že Čínske HDP rástlo za tretí kvartál o 1.8%, pomalšie 
oproti 1.9% rastu dosiahnutému v predošlom kvartáli, no v súlade s očakávaniami analytikov. Na 
ročnej báze rástla Čínska ekonomika o 6.7%, rovnako ako v predošlom kvartáli a taktiež v súlade 
s očakávaniami. Maloobchodné tržby v krajine rástli o 10.7% na ročnej báze za mesiac september, čo 
je jemné zrýchlenie rastu oproti predošlému výsledku na úrovni 10.6%, na ktorom mal rast podľa 
analytikov aj zostať. Priemyselná produkcia v krajine rástla o 6.1% na ročnej báze, po predošlom raste 
o 6.3% a pri očakávaniach na úrovni 6.4%. V Európe bolo makroekonomických dát pomenej, 
nezamestnanosť vo Veľkej Británii stagnovala na úrovni 4.9% v súlade s očakávaniami, priemerný 
zárobok bez bonusov rástol o 2.3%, po predošlom raste o 2.2% a pri očakávaniach na úrovni 2.1%. 
Poľská priemyselná produkcia spomalila, keď po predošlom raste o 7.5% v mesiaci august rástla len 
o 3.2% za mesiac september, analytici očakávali rast o 3.45%. Za oceánom boli zverejnené dáta zo 
stavebného sektora v USA. Počet udelených stavebných povolení za september dosiahol 1.225 
milióna po predošlom výsledku na úrovni 1.152 milióna a pri očakávaniach na úrovni 1.165 milióna. 
Na mesačnej báze to znamená rast o 6.3%, po predošlom raste o 0.7% a pri očakávanom raste o 0.9%. 
Počet novo začatých stavieb domov dosiahol 1.047 milióna, pri očakávaniach na úrovni 1.175 milióna 
a po predošlom výsledku na úrovni 1.150 milióna. Štvrtkovej nálade na trhoch vládol prejav 
prezidenta ECB, Maria Draghiho, a dôležité makrodáta spoza veľkej mláky. Z USA sme sa dozvedeli 
výsledky z trhu práce a z trhu s nehnuteľnosťami. Americké dáta vyšli v zmiešanom duchu. Počet 
predajov existujúcich domov narástol na 5,47 milióna pričom sa očakávalo iba 5,35 milióna, čo trhy 
pozitívne privítali. Na starom kontinente sa očakával najmä prejav Maria Draghiho, ktorý mal 
predstaviť smerovanie centrálnej banky. Ničoho nového sa však trhy nedočkali a Draghi sa vyjadril, že 
centrálna banka bude čakať na decembrové dáta, aby sa politici vyjadrili k ďalšiemu smerovaniu 
monetárnej politiky. Čo však prezradili bolo, že zatiaľ neprejednávali ani tapering (teda znižovanie 
objemu nákupného programu banky) ani prípadné rozšírenie programu nákupu dlhopisov eurozóny. 
Prejav prebehol v druhej polovici obchodného dňa, no európske indexy aj tak ukončili obchodovanie 
v zelenom. Koniec týždňa bol na makroekonomické dáta veľmi chudobný. V Číne sme sa dozvedeli 
index ceny domov, ktorý vzrástol o na ročnej báze o 11.2%, po predošlom výsledku na úrovni 9.2% 
a pri očakávaniach na úrovni 8.3%. MNI indikátor biznis sentimentu klesol z 55.8 bodov na 52.2, 
očakávania boli na úrovni 54.83. V Dánsku kleslo spotrebiteľské sebavedomie z 1.8 bodu na 1.2 pri 
očakávaniach na úrovni 2. Požičiavanie verejného sektora vo Veľkej Británii kleslo z -10.33 miliardy 
libier na -10.12 miliardy libier, očakávania hovorili o -8.5 miliardách. Ceny domov v Írsku rástli na 
mesačnej báze o 1.6% v auguste, po predošlom raste o 2.5% a pri očakávaniach na úrovni 0.9%. Na 
ročnej báze sú ceny vyššie o 7.2%, po minulom výsledku na úrovni 6.7% a pri očakávaniach na úrovni 
6.9%. Za oceánom boli zverejnené najmä dáta z Kanady. Inflácia v tejto krajine vzrástla z 1.1% na 
1.3%, očakávania analytikov boli na úrovni 1.5%. Na mesačnej báze dosiahla inflácia 0.1%, po 
predošlom výsledku na úrovni -0.2%. Analytici očakávali výsledok na úrovni 0.2%. Jadrová inflácia 
ostala na predošlej úrovni 1.8%, čím naplnila očakávania analytikov. Maloobchodné tržby v Kanade 

dosiahli na mesačnej báze pokles o 0.1%, po predošlom poklese o 0.2%. Analytici očakávali rast 
o 0.2%. Na ročnej báze rástli maloobchodné tržby o 1.6% po predošlom výsledku na úrovni 2.3%. 
Z korporátnych akcií nás v Nemecku zaujali akcie spoločnosti Commerzbank, ktoré si polepšili za 
uplynulý týždeň o 6.85%, vďaka celkovému nárastu bankového sektora. Z indexu CAC 40 išlo zase 
o akcie oceliarskej spoločnosti ArcelorMittal, ktoré vzrástli o 9% vďaka tomu, že EU zaviedla clo na 
čínsku oceľ. V tomto týždni nás čakajú indexy nákupných manažérov vo Francúzsku zo sektora výroby 
a služieb, rovnaké indexy z Nemecka, Eurozóny a ďalších veľkých európskych ekonomík. Utorok 
prinesie IFO indexy z Nemecka a priemyselné dáta z Talianska. V stredu budú zverejnené dáta 
maloobchodného predaja v Nemecku a Taliansku, za oceánom sa zase dozvieme dáta predaja nových 
domov v USA a veľkoobchodných zásob. Štvrtok sa dozvieme Španielsku nezamestnanosť a stretne sa 
Švédska národná bank Riksbank, aby rozhodla o monetárnej politike v krajine. V USA budú zverejnené 
objednávky tovarov dlhodobej spotreby a nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti. V piatok bude 
zverejnená inflácia v Japonsku, spolu s číslami nezamestnanosti.  
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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 315.0  0.6  10.0  
     
ČR - PX BODY 928.3  3.2  -4.3  

ČEZ CZK 468.5  1.5  -2.2  

Komerční b. CZK 921.9  3.9  -9.6  

Unipetrol CZK 184.5  2.5  22.9  

PL - WIG20 BODY 1752.3  1.9  -16.8  

KGHM PLN 69.1  -1.0  -24.6  

PEKAO PLN 120.8  0.6  -23.0  

PKN Orlen PLN 70.1  1.5  10.6  

PKO BP PLN 26.0  2.5  -15.7  

HU - BUX BODY 29572.4  4.2  37.2  

MOL HUF 18300.0  4.4  40.7  

Mtelekom HUF 467.0  3.1  22.3  

OTP HUF 7649.0  3.7  38.9  

Richter HUF 6049.0  5.1  30.4  

AU - ATX BODY 2468.8  2.1  2.3  

Erste Bank EUR 28.1  2.8  7.1  

Omv AG EUR 27.8  1.3  11.7  

Raiffeisen EUR 14.6  3.1  3.1  

Telekom AU EUR 5.1  -0.2  -7.5  

DE - DAX BODY 10703.3  1.2  4.5  

E.ON EUR 6.8  -0.7  -18.8  

Siemens EUR 106.3  0.9  25.2  

Allianz EUR 139.8  1.2  -6.6  

FRA-CAC40 BODY 4531.8  1.4  -3.5  

Total SA EUR 44.2  0.2  -1.5  

BNP Paribas EUR 51.6  7.1  -5.1  

Sanofi-Avent. EUR 69.3  1.2  -20.3  

HOL - AEX BODY 457.0  1.4  1.6  

RoyalDutch EUR 23.3  0.8  -5.0  

Unilever NV EUR 39.2  -0.7  -2.7  

BE –BEL20 BODY 3585.9  0.9  4.6  

GDF Suez EUR 13.3  1.1  -13.9  

InBev NV EUR 116.7  -0.4  15.3  

RO - BET BODY 6862.0  -0.5  -2.5  

BRD RON 10.9  -0.4  0.2  

Petrom RON 0.2  1.1  -29.5  

BG - SOFIX BODY 507.7  -0.2  14.4  

CB BACB BGN 4.5  0.0  2.3  

Chimimport BGN 1.4  -0.1  -3.3  

SI - SBI TOP BODY 739.7  2.1  8.5  

Krka EUR 58.7  -0.2  -4.6  

Petrol EUR 314.0  3.9  21.7  

HR-CROBEX BODY 1959.7  -0.6  14.3  

INA-I. nafte HRK 3200.0  0.0  0.0  

TR-ISE N.30 BODY 96373.6  1.8  -1.6  

Akbank TRY 8.4  4.0  11.6  

İŞ Bankasi TRY 4.9  2.3  -2.8  
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