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Pondelok priniesol do nového týždňa ako prvé správy z Číny. Index cien nákupných 

manažérov Caixin v sfére služieb nenaplnil očakávania analytikov a skončil o 0,5 bodu pod 

očakávanou úrovňou 53,6 bodu, na úrovni 53,1 bodu. Európa priniesla najprv správy 

z Nemecka. Medzimesačná zmena v objeme továrenských objednávok presiahla očakávania 

vo výške 0,6%, keď skončila na úrovni 5,2%. Index nákupných manažérov v maloobchode 

pre celú Eurozónu mierne poklesol z hodnoty 50,4 bodu na 50,1 bodu. Na záver mal príhovor 

prezident ECB Mario Draghi, kde podával vyjadrenia k monetárnej politike pred 

Ekonomickou a monetárnou radou Európskeho parlamentu. V USA dnes bol pondelok na 
makroekonomické dáta o niečo chudobnejší. Zverejnený bol index podmienok na pracovnom 

trhu. Medzimesačne si prilepšil o 0,7 bodu oproti poslednému údaju 0,6 bodu.  

Utorok priniesol spočiatku očakávanie inflácie na Novom Zélande na úrovni 1,9% 

a V Austrálii boli zverejnené sadzby na ceznočné depozitá, ktoré zostali nezmenené vo výške 

1,5%. Samotná Centrálna banka Austrálie sa vyjadrila, že úrokové sadzby zatiaľ ostanú 

nezmenené. V Japonsku vyšiel súhrnný index vedúcich indikátorov zahrňujúcich 

zamestnanosť, produkciu, nové objednávky, náladu spotrebiteľov a iné parametre. Nenaplnil 

predpoveď o 0,4%, dosiahol úroveň 105,2%. Nemecko ponúklo priemyselnú výrobu na 
mesačnej báze rovnako však zápornú na úrovni -0,3%. Francúzsko prinieslo obchodnú 

bilanciu. Tá vykázala prevahu exportu, čo je pozitívne, avšak predpovede boli o 800 mil. 

optimistickejšie. Na Americkom kontinente Kanada zverejnila  obchodnú bilanciu. Tá 

vykázala vyšší import do krajiny o 0,9 mld. kanadských dolárov. Stavebné povolenia 

v Kanade klesli o -6,6% oproti očakávanému poklesu -3,5%. Obchodná bilancia USA tiež 

vykázala vyšší import oproti exportu o 44,3mld. USD. Je to však menej ako sa očakávalo a to 

o 700 miliónov. 
V stredu sme spoznali medziročnú zmenu v pôžičkách japonských bánk spotrebiteľom 

a podnikom. Tá síce vzrástla, ale len o 2,5%, kým očakávania boli na 2,7%. V Japonsku dnes 

ešte k tomuto fundamentu bol pridaný aj tzv. „Economy Watchers Sentiment“, prieskum 

širokej skupiny pracujúcich, ktorí majú hodnotiť ako vnímajú ekonomiku. Úroveň 48,8B 

značí pokles a pesimistické vnímanie. Európa bola stredu predstavovala pokojný trh. Makro 

dáta boli skôr lokálneho charakteru, napr. v Portugalsku zostala nezamestnanosť na úrovni 

10,5%, Nemecké 10- ročné dlhopisy sa predávali s výnosom 0,33%, o 0,03% menej ako 

v predošlej aukcií. Turecko zverejnilo medziročnú zmenu maloobchodných predajov, tie 
poklesli o 2,7%, očakávaný bol pokles len o 2%. Najdôležitejší makroekonomický fundament 

bol uverejnený v USA. Zmena v objeme zásob ropy je momentálne na úrovni 13,83 mil. 

barelov. Predchádzajúce číslo bolo len 6,466 mil. barelov, čo je teda nárast o viac ako 

dvojnásobok. Tiež sa dnes dražili dlhopisy, konkrétne tie desaťročné a za sadzbu 2,333%. 

Posledná dražba sadzbu vyhnala vyššie na 2,342%. 

Štvrtok bol na trhoch prevažne pozitívnym dňom. Ázia uzavrela dva z troch hlavných 

indexov v zelenom a z Japonska k nám dorazila správa o agregáte peňažnej zásoby M2. Ten 

prekonal očakávania na 4,0% a vzrástol o 4,1%. Štvrtok bola v Európe zverejnená platobná 
bilancia Nemecka. Najväčšia ekonomika Eurozóny bola v prebytku 18,4 mld. Menej ako 

očakávaných 23,2 mld., no stále v prebytku, čo môže pôsobiť zaťažujúco na ekonomiku. 

Švajčiarska nezamestnanosť štvrtok neprekvapila ničím a tak máme stále túto mieru na 3,3%. 

Veľká Británia dnes dražila dlhopisy od vlády, s dobou splatnosti 30 rokov. Sadzba na týchto 

dlhových cenných papieroch sa ustálila na priemere 1,86%. Veľká Británia nám pred koncom 

týždňa poskytla ešte výsledky prieskumu vlastníkov nehnuteľností, podľa ktorých ceny 

nehnuteľností v Británii stúpli. Spojené štáty dnes uverejnili dôležitý indikátor stavu 
ekonomiky a to žiadosti v nezamestnanosti. Tie klesli oproti minulotýždňovým 246 tis. klesli 

na 234tis., čím prirodzene nenaplnili pesimistickejšie odhady 249 tis. Vo štvrtok dokonca 

prišlo na akciových trhoch aj k prelomeniu rekordu. 

Koniec týždňa nám na začiatok priniesol ceny producentov z Japonska, ktoré medzimesačne 

rastú o 0,6 %, pre predpoklade +0,2%. Medziročný nárast na úrovni 0,5 % je taktiež vyšší, 

keďže sa očakávalo zotrvanie na predchádzajúcej úrovni. V Číne sa vyhlasovala obchodná 

bilancia, ktorá vzrástla na 51,35 miliárd dolárov, pri predpoklade +47,9 miliárd a 

prechádzajúcej hodnote 40,71 miliárd. Na tento rast mal vplyv predovšetkým export, ktorý 
rástol o 7,9 %, pri očakávanom raste 3,3%. Rast importu taktiež prekvapil a dosiahol až na 

úroveň +16,7 %, očakával sa rast 10 %. V Európe sa dnes vyhlasovala obchodná bilancia 

Veľkej Británie na úrovni -3,3 miliárd a zmenšila straty z predchádzajúcej úrovne -3,56 

miliárd libier. Ďalšie ukazovatele dopadli taktiež pozitívne a výrobná produkcia rastie 

medzimesačne o 2,1 % pri predpoklade +0,5 %. Ročný rast je na úrovni až 4 %, pri 

predpoklade 1,8 %. Priemyselná produkcia si medzimesačne pripisuje 1,1 %, ročný nárast 

činí až 4,3 % pri predpokladanom raste o 3,2 % nezamestnanosť Kanady, ktorá poklesla zo 
6,9 % na aktuálnu hodnotu 6,8 %, zaznamenal sa rast zamestnanosti o 48 tisíc. Vyhlasovali 

sa aj exportne ceny za oblasť USA, ktoré medziročne rastú o 2,3 % a importné ceny, ktoré 

taktiež vykázali vyšší rast a to o 3,7 %. 

Z korporátnych akcií sme si za uplynulý týždeň zvolili v indexe DAX zvolili spoločnosť 

RWE AG, ktorá je distribuuje elektrickú energiu k spotrebiteľom jej akcie rástli o 5,06% 

kvôli rastu maloobchodnej sadzby na energiu vo Veľkej Británii. Vo francúzskom indexe 

CAC nás zaujali akcie spoločnosti AccelorMittal ktoré vzhľadom na výsledky rástli o 11,52 

%. Spoločnosť sa zaoberá produkciou železa. 
Tento týždeň bude zverejnený rast HDP v krajinách ako Japonsko, Nemecko, Taliansko 

a celkovo aj za Eurozónu. V utorok budú Čína a Veľká Británii ohlasovať zmenu cenovej 

hladiny meranú indexom CPI. Okrem toho v utorok spoznáme aj Index ZEW Ekonomický 

sentiment v Nemecku. V stredu to bude spotrebiteľská spokojnosť v Austrálii, 

nezamestnanosť vo Veľkej Británii, a v USA bude vyhlásená miera inflácie a zmena 

v maloobchodných tržbách. Miera nezamestnanosti z Francúzska a Austrália sa dozvieme vo 

štvrtok. 
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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 307.0  -0.4  0.8  
     
ČR - PX BODY 964.3  2.2  11.6  

ČEZ CZK 430.5  0.2  14.2  

Komerční b. CZK 956.8  7.5  -4.9  

Unipetrol CZK 198.2  4.2  27.1  

PL - WIG20 BODY 2154.8  3.8  22.4  

KGHM PLN 126.9  2.2  116.5  

PEKAO PLN 142.0  4.9  -2.1  

PKN Orlen PLN 85.5  2.6  46.7  

PKO BP PLN 33.3  7.1  40.4  

HU - BUX BODY 33156.1  0.8  44.9  

MOL HUF 20450.0  0.3  48.6  

Mtelekom HUF 516.0  0.4  32.3  

OTP HUF 8975.0  1.3  53.0  

Richter HUF 6480.0  0.8  28.5  

AU - ATX BODY 2759.0  1.0  37.8  

Erste Bank EUR 29.1  0.9  26.0  

Omv AG EUR 33.7  0.7  52.6  

Raiffeisen EUR 22.1  3.8  106.6  

Telekom AU EUR 5.9  1.5  21.1  

DE - DAX BODY 11667.0  0.1  29.4  

E.ON EUR 7.1  1.5  -4.1  

Siemens EUR 119.7  1.2  45.5  

Allianz EUR 156.9  -0.9  17.4  

FRA-CAC40 BODY 4828.3  0.1  18.9  

Total SA EUR 47.9  1.6  31.2  

BNP Paribas EUR 55.7  -8.9  40.1  

Sanofi-Avent. EUR 80.2  6.0  16.6  

HOL - AEX BODY 489.6  0.7  24.1  

RoyalDutch EUR 25.5  0.0  34.8  

Unilever NV EUR 38.7  2.0  2.8  

BE –BEL20 BODY 3591.0  -0.4  11.5  

GDF Suez EUR 11.2  0.8  -20.0  

InBev NV EUR 100.0  2.0  -3.9  

RO - BET BODY 7668.6  2.3  25.0  

BRD RON 11.7  3.2  17.9  

Petrom RON 0.3  0.2  24.3  

BG - SOFIX BODY 604.5  0.1  35.0  

CB BACB BGN 5.2  2.0  14.4  

Chimimport BGN 1.6  0.3  24.5  

SI - SBI TOP BODY 755.5  1.9  11.6  

Krka EUR 51.0  -1.9  -15.7  

Petrol EUR 332.0  2.1  28.9  

HR-CROBEX BODY 2163.0  -0.3  35.4  

INA-I. nafte HRK 3200.0  0.0  23.1  

TR-ISE N.30 BODY 107123.
7  

-1.3  22.0  

Akbank TRY 8.6  -2.0  20.5  

İŞ Bankasi TRY 6.2  0.5  40.4  
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