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V pondelok sa v Európe oslavoval Veľkonočný pondelok, akciové trhy na starom kontinente boli 
teda zatvorené. V Ázii ale boli zverejnené kľúčové dáta z Číny, ktorej HDP rástlo na ročnej báze 
o 6.9% po predošlom raste o 6.8% a pri očakávaniach na úrovni 6.8%. Na kvartálnej báze si 
polepšila Čínska ekonomika len o 1.3% po predošlom raste o 1.7% a pri očakávanom spomalení na 
1.6%. Priemyselná produkcia v krajine rástla o 7.6% na ročnej báze, po predošlom výsledku 
a očakávaniach na úrovni 6.3%. Maloobchodné tržby rástli o 10.9% po predošlom raste o 9.5% 
a pri očakávaniach na úrovni 9.6%. V Turecku si počas veľkonočných sviatkov odhlasovali 
v referende výrazné posilnenie právomoci prezidenta Erdogana, pokračujúc na ceste 
k diktátorstvu. Zahraniční pozorovatelia a opozícia majú obavy, že referendum bolo 
zmanipulované. Turecko sa týmto dostáva ešte ďalej na perifériu Európy a bude hľadať spojencov 
a priateľov skôr v Moskve. Kľúčový partner Európskej únie sa tomuto združeniu štátov výrazne 
vzďaľuje. V USA boli zverejnené menej podstatné dáta, NAHB index merajúci realitný trh klesol 
z 71 na 68 bodov, pri očakávaniach na úrovni 70 bodov. Utorok bol z  pohľadu makroekonomických 
dát chudobný a to predovšetkým v Európe, kde sa nevyhlasovali žiadne zaujímavé dáta. Pred 
otvorením trhov v Európe sa vyhlasoval čínsky index cien domov, ktorý si medziročne pripisuje 
11,3 %, pričom predchádzajúca hodnota bola na úrovni 11,8 % a klesá tak už od novembra 
minulého roka. V poobedných hodinách mala príhovor Theresa Mayová, ktorá  oznámila možnosť 
predčasných volieb na 8 júna, pretože ostatné parlamentné strany sú proti konzervatívnej vláde, 
ktorá vedie k Brexitu. Pričom argumentovala, že chce prehĺbiť partnerstvo medzi Európskou úniou 
a Spojeným kráľovstvom a zdôraznila že si potrebujú nájsť svoju vlastnú cestu.  V zemi za veľkou 
mlákou sa dnes vyhlasoval počet stavebných povolení za mesiac marec, ktorý skončil na hodnote 
1260 tisíc, pričom sa predpokladal o niečo nižší rast a to o 1250 tisíc. Stavebné povolenie rastú 
o 3,6 %, pričom v predchádzajúcom mesiaci klesali o 6 %. V Amerike sa vyhlasovali aj novo začaté 
stavby domov, ktoré rastú o 1215 tisíc, pričom sa očakával taktiež rast o 1250 tisíc. Medzimesačná 
zmena tak činí pokles o 6,8 %, pri predchádzajúcom raste o 5 %. Miera využitia výrobných kapacít 
rastie o 76,1 %, pričom sa predpokladal rast o 76,2 %. Medzi poslednými sa vyhlasovala 
priemyselná produkcia s rastom o 1,5 % na medziročnej báze, pričom v predchádzajúcom mesiaci 
sa zaznamenal rast o 0,5 %. V strede týždňa sa vyhlasovala obchodná bilancia v Taliansku, ktorá si 
výrazne polepšila a to z hodnoty -0,57 miliárd eur na aktuálnych 1,88 miliárd eur, predpokladal sa 
však rast až na hodnotu 2,24 miliárd eur. Medzi najočakávanejšie dáta z Európy patrila inflácia za 
oblasť eurozóny, ktorá si medzimesačne pripisuje 0,8 % vzhľadom na predchádzajúcu hodnotu 
+0,4 %. Medziročný rast cien je v súlade s očakávaniami na úrovni +1,5 %, pri predchádzajúcom 
raste o 2 %. Jadrová inflácia ktorá je očistená o ceny energií je taktiež v súlade s očakávaniami na 
úrovni +0,7 %, čo je pokles z predchádzajúcej hodnoty +0,9 %. Obchodná bilancia v Eurozóne je na 
hodnote 17,8 miliárd eur, pričom sa predpokladal rast o 16,2 miliárd eur.V USA sa stredu 
vyhlasovali zásoby ropy, ktoré klesajú o 1,03 miliónov, pričom sa predpokladal pokles až o 1,47 
miliónov. Predchádzajúci pokles dosiahol hodnotu až -2,2 miliardy. Ropa tak po dátach z USA 
strácala približne 4 %. Na koniec sa vyhlasoval aj počet žiadosti o hypotéky, ktoré vzhľadom na 
predchádzajúci týždeň klesali z +1,5 % na aktuálnych -1,8 %. 
Štvrtok začal výsledkami inflácie z Nového Zélandu, ktorá prekvapila rastom o 1% oproti 
očakávaniam na úrovni 0,8% na kvartálnej báze. Neskôr boli zverejnené výsledky obchodnej 
bilancie Japonska, ktorá skončila v menšom prebytku ako sa očakávalo. V Európe boli zverejnené 
výsledky nemeckej inflácie výrobcov, ktorá skončila stagnáciou oproti očakávanému rastu o 0,2% 
na mesačnej báze. Za eurozónu sa zverejňovalo sebavedomie spotrebiteľov, ktoré skončilo mierne 
lepšie na úrovni -4 oproti očakávaným -5. Európa už nepriniesla žiadne relevantné dáta a tak sa 
pozornosť investorov presunula do zámoria. Tam vyhlasovali výsledky USA v podobe indexu 
výroby, ktorý skončil na úrovni 22 oproti očakávaným 25,6. Žiadosti o podporu v nezamestnanosti 
skončili takmer s konsenzom na úrovni 244 tisíc oproti očakávaným 241 tisíc. Pozitívne prekvapiť 
však dokázal Conference Board index, ktorý na mesačnej báze rástol o 0,4% oproti očakávanému 
nárastu o 0,2%. 
 Akciové trhy končili piatok zmiešaneNa konci týždňa boli akciové trhy už tradične plné dát. V 
Európe sme sa dozvedeli hlavne Indexy nákupných manažérov v krajinách EU od spoločnosti 
Markit. Francúzsky index merajúci sektor služieb dosiahol 57.7 bodov po predošlom výsledku na 
úrovni 57.5 bodov a pri očakávaniach na úrovni  57.1 bodov. Vo výrobe dosiahol výsledok 55.1, 
kam vzrástol z 53.3 pri očakávanom poklese na 53. Kompozitný index tak dosiahol 57.4, po 
predošlom výsledku 56.8 a pri očakávaniach 56.2. V Nemecku dosiahol tento index v oblasti služieb 
54.7, kam klesol z 55.6 pri očakávanom poklese na 55.5. Vo výrobe index klesol z 58.3 na 58.2, 
kompozitný index klesol z 57.1 na 56.3 pri očakávanom poklese na 56.8. Za celú Eurozónu dosiahol 
kompozitný index 56.7 po predošlom výsledku 56.4, pričom analytici očakávali pokles na 56.3. V 
Kanade bola zverejnená inflácia, ktorá dosiahla na ročnej báze 1.6%, kam klesla z 2% pri 
očakávanom poklese na 1.8%. Na mesačnej báze stagnovala na 0.2% pri očakávaniach na úrovni 
0.4%. V USA boli taktiež zverejnené dáta od Markitu, index nákupných manažérov v oblasti výroby 
dosiahol 52.8 po predošlom výsledku 53.3 a pri očakávaniach na úrovni 53.5.  V oblasti služieb 
dosiahol 52.5 kam klesol z 52.8 pri očakávaniach na úrovni 53 bodov.  
Z korporátnych akcií nás v Nemecku zaujali akcie spoločnosti Volkswagen AG, ktorési za uplynulý 
týždeň polepšili o 7.24 %. Z frencúzskeho akciového indexu sme vybrali akcie BNP Paribas, ktorých 
hodnota vzrástla za posledných 5 dní o 6.5 %. Akcie BNP vzrástli po tom, ako spoločnosť oznámila 
zníženie rozpočtu na výskum tým, že spája svoje výskumné tými do jedného. 
Tento týždeň sa v Európe bude točiť okolo prezidentských volieb vo Francúzsku, ktorých prvé kolo 
prebehne v nedeľu 23.4. V pondelok bude v Nemecku zverejnený prieskum Business Climate 
a z Kanady údaje o veľkoobchodných tržieb. Utorok bude na dáta chudobný hlavne v Európe, no 
v USA budú zverejnené dáta spotrebiteľskej spokojnosti, počet predajov novostavieb a index cien 
stavieb. V strede pracovného týždňa spoznáme údaje o novozélandskej inflácii, nemecké 
a kanadské maloobchodné tržby a klasicky zmeny objemu v zásobníkoch ropy. Štvrtok bude 
zaujímavý, keďže centrálne banky Japonska a Eurozóny budú mať svoje pravidelné zasadnutia 
a v USA budú zverejnené objednávky tovarov dlhodobej spotreby. Piatok bude z pohľadu 
makroekonomických dát najzaujímavejší keďže spoznáme údaje o HDP z USA, Veľkej Británie, 
Španielska a Kanady.  
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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 308,5  -0,1  -4,8  
     
ČR - PX BODY 977,9  -0,6  6,5  

ČEZ CZK 434,6  -1,3  -1,0  

Komerční b. CZK 936,2  -4,8  -7,0  

Unipetrol CZK 253,5  -1,6  39,3  

PL - WIG20 BODY 2264,1  2,3  16,1  

KGHM PLN 120,6  -0,7  59,7  

PEKAO PLN 132,0  -0,4  -17,0  

PKN Orlen PLN 113,1  5,2  57,4  

PKO BP PLN 32,7  2,0  29,1  

HU - BUX BODY 32969,4  1,7  22,1  

MOL HUF 21250,0  1,7  26,9  

Mtelekom HUF 487,0  -0,4  4,7  

OTP HUF 8266,0  2,0  14,0  

Richter HUF 6910,0  2,4  25,6  

AU - ATX BODY 2849,0  -1,1  22,1  

Erste Bank EUR 30,6  1,5  23,9  

Omv AG EUR 38,5  -2,8  50,0  

Raiffeisen EUR 19,4  -5,6  37,4  

Telekom AU EUR 6,2  -0,3  15,0  

DE - DAX BODY 12067,3  -0,7  15,6  

E.ON EUR 7,2  -2,7  -12,7  

Siemens EUR 125,4  -1,5  29,8  

Allianz EUR 170,3  -0,7  9,6  

FRA-CAC40 BODY 5065,6  -0,7  10,5  

Total SA EUR 46,5  -4,4  6,5  

BNP Paribas EUR 62,0  4,9  30,1  

Sanofi-Avent. EUR 82,4  -3,4  4,8  

HOL - AEX BODY 512,6  -1,0  13,0  

RoyalDutch EUR 23,9  -4,9  2,1  

Unilever NV EUR 47,7  -1,2  17,7  

BE –BEL20 BODY 3775,7  -0,8  8,2  

GDF Suez EUR 12,8  -4,0  -10,7  

InBev NV EUR 101,6  -1,9  -11,3  

RO - BET BODY 8232,8  -0,3  25,7  

BRD RON 12,4  0,3  24,0  

Petrom RON 0,3  1,1  39,1  

BG - SOFIX BODY 658,0  0,2  51,5  

CB BACB BGN 6,7  3,1  57,6  

Chimimport BGN 1,6  0,4  44,6  

SI - SBI TOP BODY 773,4  -0,8  7,2  

Krka EUR 52,1  -1,7  -14,3  

Petrol EUR 346,0  0,7  25,7  

HR-CROBEX BODY 1949,2  2,3  15,3  

INA-I. nafte HRK 2651,7  0,1  -1,8  

TR-ISE N.30 BODY 113638,
1  

2,6  7,9  

Akbank TRY 9,3  2,4  9,0  

İŞ Bankasi TRY 6,9  2,8  38,6  
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