
 

 
 
 

 

 

Trhy začali týždeň makroekonomickými dátami z Japonska, kde bola zverejnená obchodná bilancia. Tá 

klesla z 498 miliárd jenov na 496.2 miliárd, analytici očakávali nárast na 615.4 miliárd jenov. Export 
klesol na medziročnej báze o 10.3% pri očakávaniach na úrovni 8.6% a po minulo mesačnom výsledku 

na úrovni -6.9%. Import klesol o 16.5% pri očakávaniach na úrovni -16.3% a pri minulo mesačnom 

výsledku na rovnakej úrovni. V Európe bola zverejnená Grécka obchodná bilancia, ktorá klesla z 1.82 

miliardy EUR na 1.01 miliardy EUR pri očakávaniach analytikov na úrovni 0.7 miliardy. Obchodná 
bilancia Španielska zase vzrástla z -2.56 miliardy EUR na -2.23 miliardy, analytici očakávali pokles až 

na -3 miliardy. Priemyselná produkcia v Poľsku klesla na ročnej báze o 1.3% po predošlom náraste 

o 3.2% a pri očakávaniach na úrovni 0.8%. Maloobchodné tržby v krajine narástli na ročnej báze 

o 3.7% po predošlom výsledku na úrovni 4.8% a sklamali očakávania, ktoré hovorili o náraste až 
o 4.1%. Európske akciové indexy končili deň v zelenom, Euro Stoxx 50 rástol o 0.40%, britský FTSE 

100 si polepšil len o 0.03%, francúzsky CAC 40 rástol o 0.56% a nemecký akciový index DAX končil 

deň v zisku o 0.19%. V USA k zverejneniu dôležitých makroekonomických dát v pondelok 

nedošlo,  no na komoditnom trhu sa udialo také malé zemetrasenie, keď si oba hlavné benchmarky 
ropy polepšili o viac ako 4% a znova sa priblížili hodnote 50 amerických dolárov za barel. Hlavným 

dôvodom toho, že ropa vystrelila na trojtýždňové maximum sú očakávania dohody OPECu a Ruska na 

najbližšom meetingu vo Viedni. Táto dohoda by mohla viesť k obmedzeniu ťažby ropy, či už formou 
zníženia kapacít alebo aspoň zmrazenia na aktuálnych hodnotách.  

Utorok bol prijemným dňom pre akciové trhy, keď všetky hlavné indexy v Eurozóne a USA končili 

deň v zelenom. Z makroekonomických dát boli na začiatku dňa zverejnené maloobchodné tržby 

v Dánsku, ktoré na mesačnej báze vzrástli o 0.8%, po predošlom raste o 0.4% a pri očakávaniach na 
úrovni 0.5%. Na ročnej báze klesli tržby v severskej krajine o 0.7% po predošlom raste o 1.6% a pri 

očakávaniach analytikov na úrovni 2%. Celkové požičiavanie verejného sektora vo Veľkej 

Británii  kleslo z -9.24 miliardy na -4.3 miliardy libier, analytici očakávali pokles na -5.9 miliardy. 

Európske akciové indexy naďalej rástli, paneurópsky index Euro Stoxx si pripísal 0.37%, britský FTSE 
100 rástol o 0.62%, francúzsky CAC 40 si polepšil o 0.41% a nemecký akciový index DAX vzrástol 

o 0.27%. Za oceánom boli zverejnené kanadské maloobchodné tržby, ktoré na mesačnej báze vzrástli 

o 0.6% v súlade s očakávaniami, po predošlom raste len o 0.1%. Na ročnej báze zase tento ukazovateľ 

narástol o 2.5% po predošlom náraste o 1.9%, analytici očakávali rast na úrovni 1.8%. V USA boli 
zverejnené dáta z realitného trhu, predaj existujúcich domov vzrástol na 5.6 milióna v októbri, po 

septembrovom výsledku 5.49 milióna a pri očakávanom poklese na 5.43 milióna. V percentuálnom 

vyjadrení teda došlo k rastu počtu predaných domov o 2% po predošlom raste o 3.6% a pri 
očakávanom poklese o 0.5%. Priemyselný index Richmondského Fedu mal podľa očakávaní 

analytikov vzrásť z -4 na 1 bod, vzrástol na 4 body.  

Stred týždňa bol z pohľadu makroekonomických dát bohatý a to aj napriek tomu, že japonské banky 

mali opäť zatvorené. Na začiatok sme sa dozvedeli makroekonomické dáta z Európy a to výrobný PMI 
index za Francúzsko, ktorý skončil podľa očakávaní na 51,5, predchádzajúca hodnota bola 51,8. PMI 

v službách dopadol o niečo lepšie na 52,6, pri predpoklade 52,1. Následne sme sa dozvedeli PMI aj za 

najväčšiu ekonomiku v Európe, kde výrobne PMI pokleslo z 55 na 54,4. PMI v službách opäť rastie 

z 54,2  na 55. Následne sa vyhlasovalo aj PMI za eurozónu, ktoré prekvapilo na oboch frontoch. PMI 
vo výrobe vzrástlo na 53,7, vzhľadom na predošlú hodnotu 53,5 a PMI v službách vzrástlo na 54,1 

z 52,8. V Európe je taktiež vidieť aj rast výnosnosti dlhopisov, čo je po dlhom období v okolí nuly 

dobrou správou pre investorov. Hlavné európske akciové indexy ukončili obchodovanie 
nasledovne:  paneurópsky index Euro Stoxx si pripísal -0,40 %, britský FTSE 100 -0,03 %, francúzsky 

CAC 40 poklesol o 0,42 % a nemecký akciový index DAX  -0,48 %. Za veľkou mlákou sa vyhlbovali 

zmena objednávok tovarov dlhodobej spotreby, ktorá dopadla nadpriemerne dobre. Mesačné rastú 

o 4,8 % pri predpokladanom raste o 1,2 % a predchádzajúcom poklese o -0,1 %. Nárast týchto 
objednávok je spojovaný so zvýšenou aktivitou producentov, čo ma pozitívny vplyv na hospodársky 

rast. Americké trhy vzhľadom na dáta začali mierne vymazávať svoje straty. Najväčší pohyb sme 

mohli vidieť na zlate, ktoré vzhľadom na vyhlásenie spadlo až na 1185 USD za uncu, čo môže byť 

ďalšia jasná podpora pre Fed, pri zvyšovaní úrokových sadzieb. Vyhlasovali sa aj jadrové objednávky 
tovarov dlhodobej spotreby, ktoré vzrástli o 1 % pri očakávanom raste o 0,2 %, čo je v súlade aj 

z predchádzajúcou hodnotou. Americké akciové indexy končili deň nasledovne: Dow Jones +0,31 %, 

SPX +0,07 %, NASDAQ -0,11 %.Štvrtok sme nevideli veľa vzrušenia na finančných trhoch, keďže 

v USA sa neobchodovalo kvôli oslave Dňu vďakyvzdania. Tento sviatok sa prejavil aj na európskych 
trhoch, keď celý deň bola nižšia volatilita aj likvidita. Z makroekonomických dát sme sa dozvedeli rast 

HDP v najsilnejšej ekonomike eurozóny – Nemecka. Tam na kvartálnej báze vzrástla veľkosť 

ekonomiky o 0.2%, po predošlom raste o 0.4% a v súlade s očakávaniami analytikov. Na ročnej báze 
vzrástlo HDP v Nemecku o 1.5% po predošlom raste o 3.1% a pri očakávaniach na úrovni 

1.7%.  Rovnaký ukazovateľ v Španielsku vzrástol na kvartálnej báze o 0.7%, taktiež v súlade 

s očakávaniami, po predošlom raste o 0.8%. Na ročnej báze vzrástlo HDP o 3.2%, rovnako ako za 

predošlé obdobie a v súlade s očakávaniami.  Index inštitútu IFO v Nemecku  merajúci biznis klímu 
stagnoval na 110.4 bodu, pri očakávanom jemnom raste na 110.5. Index merajúci aktuálne podmienky 

vzrástol z 115.1 na 115.6, analytici očakávali jemný pokles na 115. Druhý čiastkový index, merajúci 

očakávania, klesol z 105.9 na 105.5, analytici očakávali nárast na 106 bodov. Európske akciové indexy 

končili deň poväčšine v zelenom, Euro Stoxx 50 vzrástol o 0.18%, DAX +0.20%, CAC 40 +0.17%, 
FTSE 100 +0.05%. V piatok bolo obchodovanie v USA skrátené, kvôli oslave Black Friday, teda dňa 

po Dni vďakyvzdania a veľkého nákupného sviatku. Obchodný deň začal zverejnením Japonských dát 

z oblasti inflácie, bežná miera inflácie vzrástla na ročnej báze z -0.5% na 0.1% pri očakávaniach na 

úrovni -0.4%. Na mesačnej báze vzrástla inflácia z 0.2% na 0.6% Jadrová inflácia kalkulovaná na 
ročnej báze stúpla z -0.5% na -0.4%, v súlade s očakávaniami analytikov. Tokyjská inflácia na ročnej 

báze stúpla z 0.1% na 0.5%. V Európe sme sa z makroekonomických dát dozvedeli priemyselné dáta 

z Talianska, kde priemyselné  objednávky na medzimesačnej báze klesli o 6.8% po predošlom raste 
o 10.7%. Z korporátnych akcií nás vo francúzskom indexe CAC 40 zaujala spoločnosť Volkswagen 

AG, ktorá rástla o 6,5 % po výraznom poklese z predchádzajúcich týždňov. V Nemeckom indexe DAX 

nás zaujali akcie spoločnosti Accelormittal, najväčšieho producenta oceli, ktorý rástol o 9,13 %. Tento 

rast bol ťahaný predovšetkým rastom celého odvetvia.V tomto týždni nás v pondelok nečakajú žiadne 
dôležité makroekonomické dáta. Utorok prinesie nezamestnanosť v Japonsku, spotrebiteľskú dôveru 

v Európe a medzi najsledovanejším bude patriť predbežné HDP za USA.  V strede týždňa sa bude 

vyhlasovať spotrebiteľská dôvera vo Veľkej Británii. V Nemecku sa vyhlasuje miera nezamestnanosti 

a v Kanade sa nakoniec dozvieme dáta hospodárskeho rastu. Štvrtok nás čaká nezamestnanosť v EU 
a výrobné PMI v USA. Na koniec týždňa nás čakajú najsledovanejšie dáta z trhu práce v USA 

a Kanady a taktiež rast HDP vo Švajčiarsku.
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 Index BODY Kurz 
% zmena za 

Spoločnosť Mena týždeň rok 

     

SR - SAX BODY 308.6  -1.8  0.7  

     

ČR - PX BODY 888.1  0.4  -9.0  

Č EZ CZK 425.5  3.1  -9.5  

Komerční b. CZK 845.0  -0.0  -16.5  

Unipetrol CZK 183.5  -0.1  21.5  

PL - WIG20 BODY 1796.3  4.1  -7.6  

KGHM PLN 88.6  9.3  21.5  

PEKAO PLN 117.5  -0.7  -15.8  

PKN O rlen PLN 77.2  8.2  12.1  

PKO BP PLN 25.8  1.6  -4.4  

HU - BUX BODY 29980.0  -0.4  27.0  

MO L HUF 18220.0  -1.0  33.5  

Mtelekom HUF 495.0  2.9  22.5  

O TP HUF 7986.0  -1.6  32.4  

Richter HUF 5895.0  0.6  8.4  

AU - ATX BODY 2512.0  1.3  2.9  

Ers te Bank EUR 26.5  -0.6  -3.4  

O mv A G EUR 30.2  3.9  15.0  

Raiffeisen EUR 16.9  2.0  13.7  

Telekom AU EUR 5.3  3.7  1.5  

DE - DAX BODY 10696.5  0.3  -4.2  

E.O N EUR 6.1  1.2  -23.1  

Siemens  EUR 107.3  0.6  11.8  

A llianz EUR 150.6  -0.1  -10.4  

FRA-CAC40 BODY 4549.3  1.0  -7.0  

Total SA EUR 44.0  2.1  -5.0  

BNP Paribas EUR 54.9  1.0  -0.3  

Sanof i-Av ent. EUR 75.3  -1.0  -9.7  

HOL - AEX BODY 458.0  1.6  -2.2  

Roy alDutch EUR 23.7  2.2  0.1  

Unilev er NV EUR 37.4  1.9  -11.5  

BE –BEL20 BODY 3490.9  1.9  -5.9  

GDF Suez EUR 11.5  2.3  -28.8  

InBev  NV EUR 98.2  2.9  -19.3  

RO - BET BODY 6836.1  0.2  -4.4  

BRD RON 11.1  1.1  -6.4  

Petrom RON 0.2  1.1  -26.3  

BG - SOFIX BODY 555.3  4.6  27.8  

C B BA CB BGN 4.6  0.0  4.5  

C himimport BGN 1.5  6.6  12.5  

SI - SBI TOP BODY 706.1  -0.7  1.0  

Krka EUR 54.0  -3.6  -14.4  

Petrol EUR 318.0  0.3  24.2  

HR-CROBEX BODY 1992.5  0.7  17.9  

INA-I. nafte HRK 3250.0  1.7  0.0  

TR-ISE N.30 BODY 90934.8  -1.6  -3.6  

A kbank TRY 7.7  -2.7  8.2  

İŞ Bankas i TRY 4.8  -2.3  -1.6  
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