
 

 
 

 

 

 

Na začiatok týždňa si výrazne polepšili akciové indexy v Európe aj v USA, a vymazali časť strát 
z predošlého týždňa, ktoré boli spôsobené najmä neistotou okolo amerických prezidentských 

volieb. Investori, ktorí boli prakticky presvedčení o víťazstve Hillary Clintonovej, museli 

prehodnotiť svoje stanovisko po tom, ako nová dávka škandálov okolo Clintonovej posunuli 

Trumpove preferencie nahor.  V pondelok boli zverejnené továrenské objednávky v Nemecku, 

ktoré na mesačnej báze klesli o 0.6%. Nemecký index nákupných manažérov v stavebníctve 

vzrástol z 52.4 na 52.9, indikujúc rýchlejší nárast ekonomickej aktivity v sektore. 

Maloobchodné tržby v Eurozóne na mesačnej báze klesli o 0.2%, po rovnakom minulo 
mesačnom poklese a pri zhodných očakávaniach. Na ročnej báze došlo k rastu o 1.1% po 

predošlom raste o 1.2%. Za oceánom došlo k zverejneniu indexu podmienok na pracovnom trhu 

podľa Fedu, ktorý vzrástol z -2.2 na 0.7, očakávania boli na úrovni -1.3 bodu. Utorkové 

obchodovanie začalo makroekonomickými dátami z Číny, kde bola zverejnená obchodná 

bilancia za október, ktorá dosiahla 49 miliárd dolárov, po predošlom výsledku na úrovni 41.99 

miliardy dolárov. Export klesol na ročnej báze o 7.3% a import si pohoršil o 1.4% po 

septembrovom výsledku -1.9% a pri očakávaniach na úrovni -1%. V Európe boli zverejnené 

dáta z Nemecka, ktorého obchodná bilancia vzrástla z 20 miliárd EUR nad 24.4 miliardy EUR. 
Priemyselná produkcia v krajine klesla na mesačnej báze o 1.8%. Francúzska obchodná bilancia 

klesla z -4.2 miliardy EUR na -4.8 miliardy EUR, analytici očakávali jemný nárast na -4.1 

miliardy EUR. Priemyselná produkcia vo Veľkej Británii vzrástla na ročnej báze o 0.3% po 

predošlom výsledku 0.7 % ana mesačnej báze klesla o -0.4%, rovnako ako v predchádzajúcom 

mesiaci. Európske akciové indexy končili deň v zelených číslach. V USA prebehol jeden 

z najdôležitejších dní za posledné roky – americké prezidentské voľby. Streda bola prvý 

obchodný deň po vyhlásení výsledkov amerických prezidentských volieb. Novým prezidentom 
sa stal republikánsky kandidát Donald Trump, ktorý si na svoju stranu priklonil viac ako 270 

voliteľov. Prezidentské obdobie Trumpovi začne plynúť od 20. januára budúceho roka. 

Trumpovi k pokoreniu svojej oponentky pomohlo víťazstvo v dôležitých štátoch ako boli 

Florida s celkovým počtom 29 voliteľov, Pennsylvánia mu pridala ďalších 20 voliteľov, Ohio so 

svojimi 18 voliteľmi, Severná Carolina mu poskytla ďalších 15 voliteľov. Tieto štáty boli 

považované za hlavné bojiská pri získaní prezidentského kresla. Trhy počas volebnej noci 

reagovali na možné víťazstvo Trumpa výraznejšími poklesmi. Futures na americký  index SPX 

od druhej hodiny rannej stredoeurópskeho času do šiestej odpísali 5.70 % hodnoty. Mexické 
peso tak isto počas noci strácalo oproti doláru viac ako 13 %. Ropa WTI sa počas priebežného 

zverejňovania výsledkov prepadla až k hodnote 43 USD za barel ale počas dňa túto stratu 

dobehla a ceny šplhali až k hodnote 46 USD/barel. Polepšovali si naopak bezpečné prístavy, 

ktoré ťažia z neistoty na trhoch. Zlato si od druhej rána do šiestej pripísalo viac ako 5 % hodnoty 

z 1270 USD za trójsku uncu na 1337. Zlato túto stratu v priebehu dňa vymazalo. Výnos na 

amerických štátnych dlhopisoch sa vyšplhal nad 2 %. Americké akciové indexy sa pri začiatku 

obchodovania síce nachádzali v červených číslach, ale deň končili v pomerne slušných ziskoch 

nasledovne: SPX +1,10 %, Dow Jones 1.39 % a NASDAQ 1.11 %. Z makroekonomických dát 
sme počas stredy zaznamenali v Japonsku obchodnú bilanciu, ktorá skončila v pluse 1.48 

miliardy jenov, Čína oznámila ročnú zmenu v inflácii na hodnote 2.1 %. Zásoby ropy v USA 

vzrástli o 2.4 milióna. Centrálna banka na Novom Zélande oznámila zníženie hlavnej úrokovej 

sadzby z 2 % na 1.75 %. V Európe bola oznámená len obchodná bilancia Veľkej Británie 

v strate 12.7 miliardy libier. Všetky hlavné európske akciové indexy ukončili obchodný deň tak 

isto ako v USA v zisku nasledovne: DAX +1.56 %, CAC +1.49 %, FTSE 100 +1 % a Euro 

Stoxx 50 +1.09 %. Vo štvrtok ráno bola zverejnená porcia dát z eurozóny. Priemyselná 
produkcia vo druhej najväčšej ekonomike Francúzsku sklamala keď klesla o 1,1% na mesačnej 

báze. Náladu však vylepšili Francúzske NFP, ktoré prekvapili rastom o 0,3%. Dáta prišli aj 

z Talianska, kde priemyselná produkcia klesla na mesačnej báze v septembri o 0,8% oproti 

očakávaniam -1,0%. Na ročnej báze išlo o rast na úrovni 1,8%. Európske akciové tituly skončili 

v miernych stratách. IEA zverejnila vo štvrtok  ropný report, ktorý sa niesol v medveďom 

duchu. Agentúra síce ponechala odhad rastu dopytu nezmenený na úrovni o 1,2 mil. bar. denne 

v roku 2016 a 2017 ale došlo ku revízii odhadu nárastu ponuky a to predovšetkým 

od producentov mimo ropného kartelu OPEC (Rusko, Kazachstan, Brazília), ktorý sa zvýšil. 
Taktiež potvrdila, že náklady, ktoré budú plynúť z neúspešnej dohody OPECu rastú a súčasne 

vidí nárast rizika poklesu cien na nižšie úrovne aj v roku 2017. V USA sa zverejňovali dáta 

z dávok v nezamestnanosti, ktoré skončili na 254 tisícoch. Dolár v raste podporujú aj zvýšené 

inflačné očakávania, ktoré pramenia zo sľubovaných  fiškálnych stimulácií od nového 

prezidenta Trumpa. Z kanady bol zverejnený cenový index nových domov, ktorý skončil 

v súlade s konsenzom na úrovni rasu o 0,2%. Piatok sa začal vyhlásením údajov z Japonska. 

Index cien výrobcov zaznamenal na mesačnej báze za mesiac október pokles -0.1 %, čo 

znamenalo zhoršenie oproti mesiacu predtým. Na ročnej báze klesal index PPI výraznejšie a to 
o -2.7 %. Z Európy sme zaznamenali dáta o Nemeckej inflácii. Analytici sa v tomto prípade so 

svojimi predpoveďami trafili presne. Ročná zmena inflácie za mesiac október dosiahla hodnotu 

0.8 % o 0.1 % vyššiu ako za mesiac september. Mesačná zmena cenovej hladiny si tak isto 

polepšila oproti minulému mesiacu o 0.1 % na hodnotu 0.2 %. V Amerika sa dnes nevyhlasovali 

žiadne makroekonomické dáta, keďže 11. November je venovaný pamiatke americkým 

veteránom. 

Z korporátnych akcií nás uplynulý týždeň najviac zaujali z nemeckého indexu DAX akcie 
nemeckej banky Deutsche Bank, ktoré si za sledované obdobie pripísali 20.61 %. Vo 

francúzskom indexe CAC za posledných 5 dní najviac získali akcie spoločnosti AXA, ktoré 

narástli o 14.23 %. Obe spoločnosti patria do finančného sektora, ktorému sa v poslednom 

období výdatne darí. 

 Tento týždeň nás čaká niekoľko zaujímavých makroekonomických dát. V pondelok budú 

v centre diania predbežné HDP v Japonsku a priemyselná produkcia z Číny. Utorok zaujme 

predbežné HDP Nemecka, miera inflácie z Veľkej Británie a v USA to budú maloobchodné 

tržby. Zmenu indexu PPI v USA spoznáme v stredu. Vo štvrtok bude oznámená miera 
nezamestnanosti Austrálie, maloobchodné tržby v Británii, v USA to bude miera inflácie meraná 

indexom CPI a počet vydaných stavebných povolení. 
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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 313,6  -1,1  3,3  
     
ČR - PX BODY 901,0  0,8  -9,2  

ČEZ CZK 427,0  -7,4  -11,0  

Komerční b. CZK 893,8  1,0  -11,8  

Unipetrol CZK 179,4  -2,2  17,6  

PL - WIG20 BODY 1796,8  1,7  -11,1  

KGHM PLN 87,5  26,0  1,0  

PEKAO PLN 121,6  3,9  -16,3  

PKN Orlen PLN 74,4  -2,1  12,4  

PKO BP PLN 26,8  0,7  -3,1  

HU - BUX BODY 30502,2  1,6  35,5  

MOL HUF 18520,0  -1,7  38,5  

Mtelekom HUF 483,0  2,8  23,5  

OTP HUF 8190,0  4,1  42,5  

Richter HUF 6056,0  1,3  21,1  

AU - ATX BODY 2485,5  3,0  0,8  

Erste Bank EUR 27,6  5,2  -1,6  

Omv AG EUR 28,9  3,5  12,7  

Raiffeisen EUR 15,5  4,7  8,9  

Telekom AU EUR 5,1  -0,6  -1,6  

DE - DAX BODY 10668,0  4,0  -2,2  

E.ON EUR 6,3  -1,2  -22,4  

Siemens EUR 108,2  7,0  17,3  

Allianz EUR 150,8  10,5  -6,1  

FRA-CAC40 BODY 4489,3  2,6  -9,4  

Total SA EUR 42,5  0,8  -7,8  

BNP Paribas EUR 54,8  8,1  -4,4  

Sanofi-Avent. EUR 76,1  6,3  -9,6  

HOL - AEX BODY 445,4  1,1  -5,1  

RoyalDutch EUR 22,7  -0,3  -4,1  

Unilever NV EUR 36,5  -2,3  -11,9  

BE –BEL20 BODY 3491,4  1,5  -4,5  

GDF Suez EUR 11,7  -8,0  -26,2  

InBev NV EUR 99,0  -2,6  -12,8  

RO - BET BODY 6849,8  1,0  -6,0  

BRD RON 11,1  0,0  -7,9  

Petrom RON 0,2  1,1  -28,0  

BG - SOFIX BODY 539,1  1,7  21,3  

CB BACB BGN 4,6  0,9  4,5  

Chimimport BGN 1,5  -3,4  8,4  

SI - SBI TOP BODY 734,1  -0,8  3,6  

Krka EUR 58,0  0,0  -12,2  

Petrol EUR 310,0  -2,2  22,5  

HR-CROBEX BODY 1962,9  0,8  15,0  

INA-I. nafte HRK 3158,2  -0,0  0,3  

TR-ISE N.30 BODY 91698,1  1,1  -8,8  

Akbank TRY 7,7  0,5  0,4  

İŞ Bankasi TRY 4,8  2,3  -6,9  
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