
 

 
 

 

 

 

Pondelok boh chudobný na dáta z USA, to však vynahradila Ázia, kde sa zverejňoval rast  

HDP z Japonska, ktoré pozitívne prekvapili. Na kvartálnej báze HDP vzrástol o 0.5% 

oproti očakávanej stagnácii na úrovni 0.2%. Na ročnej báze došlo k akcelerácii rastu HDP 
na slušných 2.2% oproti očakávaným 0.9% a minulým 0.7%. Následné sme sa dozvedeli 

aj dáta z Číny. Priemyselná výroba o desatinu zaostala na úrovni 6.1%. Maloobchodné 

tržby skončili viac pod konsenzom keď vzrástli o 10% oproti minulým 10.7% a 
očakávaniu nastavenému na 10,7%. Nasledovala industriálna produkcia z Japonska, ktorá 

ako naznačil HDP skončila nad konsenzom a to na úrovni rastu 0.6% na mesačnej báze 

oproti očakávanej stagnácii z minulého mesiaca. V Európe sa zverejnila priemyselný 
výroba za celú eurozónu, ktorá vzrástla o 1.2% na ročnej báze oproti očakávanému rastu o 

rovné 1%. Išlo však o spomalenie z minulej hodnoty 2.2%. Na mesačnej báze išlo o 

pokles o 0.8% oproti očakávanému poklesu o 1%. 
Utorok bol z pohľadu makroekonomických dát veľmi zaujímavý deň. Vyhlasovanie dát 

začalo ráno v Nemecku, ktorého predbežná kvartálne meraná zmena HDP skončila s 

rastom 0.2 %. Predchádzajúca hodnota dosiahla o niečo vyššiu hodnotu 0.4 % a aj 
predpoveď bola vyššia a to 0.3 %. Druhá správa z Nemecka už bola pozitívnejšia, keďže 

ZEW Ekonomický sentiment bol stanovený na 13.8 bodov, čo výrazne prekonalo 

očakávania 7.9 bodu. Predbežné HDP vyhlasovali aj Francúzsko a Taliansko. Francúzsko 
má predbežnú zmenu HDP 0 % na čom sa zhodli aj analytici a Taliansko so svojim 

predbežným HDP prekvapilo na hodnote 0.3 %, minulé vyhlasovanie dosiahlo hodnotu 

len 0 % a analytici predpovedali rast len 0.2 %. Predbežné HDP za Eurozónu dosiahlo 
predpovedanú hodnotu 0.3 %, ZEW Ekonomický sentiment dopadol pozitívne na hodnote 

15.8 bodu pri predpovedi 15 bodov. Ročná zmena cenovej hladiny vo Veľkej Británii za 

mesiac október dosiahla hodnotu 0.9 % pri predpovedi 1.1 % a mesačne bola táto zmena 
0.1 % a predpovedi 0.2 %. V USA sme sa dozvedeli index maloobchodných tržieb, ktorý 

na mesačnej báze rástol o 0.8 % a na ročnej o 4.3 %. 

Streda bola pomerné pokojná, avšak s rozličnou náladou na trhoch, na ktorú mala vplyv 
výsledková sezóna. Vo Veľkej Británii boli zverejnené dáta z trhu práce, kde 

nezamestnanosť klesla z 4.9% na 4.8% pričom analytici očakávali stagnáciu. Priemerný 

plat vzrástol o 2.3%, očakávania analytikov hovorili o raste o 2.4% po predošlom 
výsledku na úrovni 2.3%.V USA boli zverejnené dáta z oblasti priemyselnej produkcie, 

ktorá na ročnej báze klesla o 0.9% po predošlom poklese o 1% a pri očakávaniach na 

úrovni 0.1%. 
Štvrtok nám priniesol množstvo zaujímavých makroekonomických dát. Objem 

maloobchodných tržieb v Taliansku sa za október na ročnej báze zvýšil o 7.4 %, čo 

prekonalo predpoveď 4.5 % a na mesačnej báze vzrástli maloobchodné tržby o 1.9 % pri 
predpovedi 0.3 %. Inflácia v Eurozóne stále nedosahuje požadovanej úrovne. Za október 

sa miera inflácie na ročnej báze síce zvýšila z 0.4 % na 0.5 %, ale stále je to pomerne 

ďaleko od 2 %, kde by ECB chcela infláciu vidieť. Na mesačnej báze sa dokonca znížil 
rast cenovej hladiny z 0.4 % v septembri na 0.2 % za október. V USA taktiež nebolo o 

makroekonomické dáta núdza. Miera inflácie dosahuje podstatne lepšie hodnoty ako to je 

v Eurozóne. Na ročnej báze sa inflácia zvýšila za október o 1.6 % a mesačná zmena 
predstavovala 0.4 %. Oba údaje skončili o desatinné miesto vyššie ako predpovede. Z trhu 

z realitami prišli údaje o počte vydaných stavebných povolení v októbri na hodnote  1.2 

milióna, čo predstavovalo mesačný nárast 0.3 %. Počet začatých novostavieb presiahol 1.3 
milióna a teda mesačný nárast 25.5 %. 

Piatok bol z pohľadu makroekonomických dát pomerne nudný deň. Pred otvorením trhu v 

Európe sme sa dozvedeli index výrobných cien. Na mesačnej báze rastie tieto ceny 
o 0.7 % pri predpokladanom raste o 0.1 %. Medziročne sa tento index pohybuje v 

červených číslach a  aktuálne je na -0.4 %, pri predpoklade -0.9 % a predchádzajúcom 

poklese o -1.4 %. V piatok ráno mal prejav aj predseda ECB, ktorý hovoril o tom, že aj 
keď existuje veľa povzbudzujúcich faktorov v hospodárstve eurozóny, oživenie je stále  

príliš závislé na pokračujúcej finančnej podpore. ECB bude aj naďalej konať, s využitím 
všetkých dostupných nástrojov na zabezpečenie  stabilnej inflácie smerom úrovni 2 %. 

Poznamenal, že  na trhu sa stále nachádza značný stupeň neistoty. Hoci sa hospodárske 

oživenie stáva o niečo stabilnejšie. Je potrebné si uvedomiť, že  vývoj inflácie, závisí 
nielen na súčasných nastaveniach menovej politiky ECB, ale aj od ďalších politík. Hlavné 

európske akciové indexy tak končili deň nasledovne. 

Z korporátnych akcií nás uplynulý týždeň najviac zaujali z nemeckého indexu DAX akcie 

nemeckej banky Commerzbank AG, ktoré si za sledované obdobie pripísali 4.46 %. Vo 

francúzskom indexe CAC za posledných 5 dní najviac získali akcie spoločnosti 

Capgemini, ktoré narástli o 5.74 %. Táto spoločnosť vydala vyhlásenie, že vďaka zvoleniu 
Donalda Trumpa bude schopná lepšieho hospodárenia. 

Tento týždeň nás čaká niekoľko zaujímavých makroekonomických dát. V Pondelok sa 

bude vyhlasovať export a import Japonska, ktorá je medziročne stále v poklese, nakoniec 
sa dozvieme aj obchodnú bilanciu. V Utorok nás čaká spotrebiteľská dôvera za oblasť 

Eurozóny a v Amerike sa môžeme tešiť na zmenu v predaji existujúcich domov. Stred 

týždňa nám prinesie PMI za oblasť Nemecka, kde očakávame PMI služieb a aj výroby 
a nakoniec jeho kompozitnú verziu. Tie isté ukazovatele sa následne vyhlásia aj za oblasť 

Eurozóny Za veľkou mlákou sa následne dozvieme predaj nových domov. Štvrtok nam 

prinesie dáta z Nemecka a to Ifo podnikateľskú klímu následne aj Gfk spotrebiteľskú 
dôveru. Piatok bude zaujímavý v Japonsku, kde sa dozvieme infláciu. Na koniec, 

očakávame zverejnenie rastu HDP za Veľkú Britániu.  

Týždenný komentár 

Európske HDP naplnilo očakávania 
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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 314.4  0.3  4.2  
     
ČR - PX BODY 884.4  -1.9  -9.6  

ČEZ CZK 412.6  -4.0  -11.5  

Komerční b. CZK 845.1  -5.7  -17.3  

Unipetrol CZK 183.7  2.1  24.1  

PL - WIG20 BODY 1725.7  -4.0  -14.7  

KGHM PLN 81.0  -7.4  4.1  

PEKAO PLN 118.4  -2.6  -17.8  

PKN Orlen PLN 71.3  -4.1  3.7  

PKO BP PLN 25.4  -5.4  -10.0  

HU - BUX BODY 30109.0  -1.3  29.3  

MOL HUF 18410.0  -0.6  34.0  

Mtelekom HUF 481.0  -0.4  17.6  

OTP HUF 8118.0  -0.9  34.7  

Richter HUF 5858.0  -3.3  14.6  

AU - ATX BODY 2480.8  -0.2  0.6  

Erste Bank EUR 26.7  -3.2  -4.3  

Omv AG EUR 29.1  0.6  11.0  

Raiffeisen EUR 16.6  7.1  12.4  

Telekom AU EUR 5.1  -1.1  -2.7  

DE - DAX BODY 10664.6  -0.0  -2.7  

E.ON EUR 6.1  -3.4  -22.6  

Siemens EUR 106.7  -1.4  13.2  

Allianz EUR 150.8  -0.0  -6.1  

FRA-CAC40 BODY 4504.4  0.3  -8.2  

Total SA EUR 43.1  1.6  -7.6  

BNP Paribas EUR 54.4  -0.7  -3.2  

Sanofi-Avent. EUR 76.1  -0.0  -8.5  

HOL - AEX BODY 450.7  1.2  -3.3  

RoyalDutch EUR 23.2  2.2  -1.9  

Unilever NV EUR 36.7  0.4  -10.8  

BE –BEL20 BODY 3426.2  -1.9  -7.0  

GDF Suez EUR 11.3  -4.0  -31.6  

InBev NV EUR 95.4  -3.6  -19.0  

RO - BET BODY 6824.2  -0.4  -4.9  

BRD RON 11.0  -1.6  -9.6  

Petrom RON 0.2  -0.2  -26.4  

BG - SOFIX BODY 530.9  -1.5  20.0  

CB BACB BGN 4.6  0.0  4.5  

Chimimport BGN 1.4  -2.7  4.2  

SI - SBI TOP BODY 711.4  -3.1  3.0  

Krka EUR 56.0  -3.4  -10.5  

Petrol EUR 317.0  2.3  25.5  

HR-CROBEX BODY 1978.6  0.8  16.8  

INA-I. nafte HRK 3196.7  1.2  -0.1  

TR-ISE N.30 BODY 92429.3  0.8  -6.7  

Akbank TRY 7.9  1.8  4.1  

İŞ Bankasi TRY 4.9  1.0  -4.7  
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