
 

 

 

 

 

 

Týždenný komentár 

Upozornenie! Všetky obchody s cennými 

papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i 

k stratám. Spoločnosť CAPITAL 

MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt 

regulovaný Národnou bankou Slovenska. 

Zdroj informácií: Bloomberg 

 

 

Pondelok boli akciové trhy v USA zatvorené, kvôli oslave Memorial Dayu. V Európe boli 

zverejnené dáta zo Španielska, kde maloobchodné tržby rástli na mesačnej báze o 0.6% po 

predošlom raste o 0.8% a pri očakávanom poklese o 0.3%. Na ročnej báze rástli o 1.8% po 

predošlom raste o 1.3% a pri očakávaniach na úrovni 1.5%. Množstvo požičaných peňazí v 

Eurozóne zase rástlo o 2.4% po predošlom raste a očakávaniach na rovnakej úrovni. Maloobchodné 

tržby v Írsku klesli na mesačnej báze o 0.6% po predošlom poklese o 1% a pri očakávaniach na 

úrovni 0.5%. Na ročnej báze rástli o 1.6% po predošlom raste o 3%, nedosahujúc očakávané 

zrýchlenie na 3.7%. 

Utorok Španielska inflácia klesla z 2.6% na 1.9% pri očakávanom poklese na 2.1% na ročnej báze. 

Na mesačnej báze klesla z 1% na -0.1%. Ekonomický sentiment v Eurozóne klesol z 109.7 na 109.2 

pri očakávanom raste na 110. Priemyselný sentiment vzrástol z 2.6 na 2.8, pričom analytici 

očakávali nárast až na 3.1. Nemecká inflácia podľa predbežných dát klesla z 2% na 1.5% pri 

očakávanom poklese na 1.6%. Na mesačnej báze klesla inflácia z 0% na -0.2% pri očakávanom 

poklese na -0.1%. Osobná spotreba v USA stúpla na mesačnej báze o 0.4% po predošlom raste o 

0.3%, napĺňajúc tak očakávania analytikov. Osobné príjmy stúpli o rovnaké percento, taktiež 

napĺňajúc očakávania, po predošlom raste o 0.2%. 

Stredu v Európe poklesli maloobchodné predaje o 0,2%, pričom očakávaný bol nárast a to o 0,4%. 

Minulé čítanie bolo 0,2%. Predbežný index spotrebiteľských cien pre Francúzsko narástol za mesiac 

len o 0,1%, kým očakávania boli 0,2%. Nemecká nezamestnanosť poklesla len o 9 tis. miest oproti 

očakávanému poklesu 14 tis. Nezamestnanosť klesala aj v Taliansku, no v pozitívnom duchu, keď 

bol očakávaný nárast o 0,1% na úroveň 11,6%, no skutočná úroveň dosiahla 11,1%. 

Nezamestnanosť za celú Eurozónu poklesla po očakávanom nezmenenom stave 9,4% na 9,3%, čo je 

pozitívna správa. Index spotrebiteľských cien, ale len predbežný, sme sa v strede týždňa dozvedeli 

rovnako za celú Eurozónu, a teda predbežne rastie o 1,4%. Očakávalo sa 1,5%, čo už samo o sebe je 

pád z minulého tempa rastu 1,9%. Toto zisťovanie pre jadrový variant je 0,9%, je to tiež spomalenie 

z 1,2%. Z Ameriky prišiel mesačný rast HDP Kanady, ktoré narástlo o 0,5%, čím o 0,2% prekonalo 

očakávania. Pred zverejnením hlavného indexu nákupných manažérov bol v stredu uverejnení index 

nákupných manažérov z oblasti Chicaga. Ten stúpol z 58,3 bodu na 59,4 bodu a prekonal 

očakávania 57,0 bodu. Táto pozitívna hodnota nahráva zajtrajšiemu čítaniu tohto indexu za celé 

Spojené štáty.  

Prvý deň mesiaca bol na makroekonomické dáta nadmieru bohatý naprieč všetkými veľkými 

ekonomikami. Súkromné kapitálové výdavky v Austrálii rástli o 0.3 %, pri očakávaní 0.4 % a 

maloobchodné tržby na mesačnej báze vzrástli o 1 % a prekonali očakávanie 0.3 %. V Japonsku 

index PMI za sektor výroby skončil na hodnote 53.1 a prekonal tak očakávanie 52 bodov. V Európe 

sme sa dozvedeli kvartálny rast Švajčiarskeho HDP o 0.3 %, čo bolo mierne sklamanie keďže bol 

očakávaný rast 0.5 %. Maloobchodné tržby na ročnej báze poklesli o 1.2 % a index PMI vo výrobe 

zaostal za očakávaniami „len“ na hodnote 55.6 bodu. Index cien domov na mesačnej báze vo 

Veľkej Británii klesol o 0.2 %. Index PMI vo výrobe sa postupne vyhlasoval v krajinách Európy 

nasledovne: Španielsko 55.4 prekonal očakávanie 54.9 bodov, Taliansky zaostal za očakávaniami 

na hodnote 55.1, Francúzsky oproti očakávaniam neutrálne na hodnote 53.8, Nemecký dosahuje 

dlhodobo kvalitné hodnoty momentálne 59.5 bodov, celkovo za Eurozónu 57 bodov a Veľká 

Británia 56.7 bodov. V USA sa trhy upierali na vyhlásenie údaju ohľadne zmeny zamestnanosti 

mimo poľnohospodárstva teda Non-Farm Employment Change za mesiac Máj. NFP prekvapili 

odhady, ktoré predikovali 181 tisíc nových pracujúcich, ale dáta skončili až na hodnote 253 tisíc. 

Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v týždni do 20. Mája dosiahol 248 tisíc žiadostí. 

Výdavky na výstavbu klesli oproti minulému mesiacu o 1.4 %. PMI vo výrobe sa nevyhlo vo 

štvrtok ani USA a Kanade: USA hodnota 52.7, ISM PMI 54.9 a v Kanade index dosiahol 55.1 

bodov. Zásobníky ropy v USA sa stenčili o 6.4 milióna.  

V Európe boli zverejnené dáta zo Španielska, kde nezamestnanosť klesla o 111.9 tisíc, po 

predošlom poklese o 129 tisíc a pri očakávaniach na úrovni -110 tisíc. Index nákupných manažérov 

v oblasti stavebníctva vo Veľkej Británii stúpol z 53.1 na 56 bodov, očakávaný bol pokles na 52.7. 

V USA boli zverejnené dáta z pracovného trhu. Nezamestnanosť klesla z 4.4% na 4.3%, pričom 

analytici očakávali stagnáciu. Miera participácie klesla na 62.7% z predošlej úrovne 62.9%, čo nie 

je dobrou správou. Non-farm payrolls, teda počet novovytvorených pracovných miest mimo 

poľnohospodárstva a štátnej správy dosiahol len 138 tisíc za mesiac máj, pričom analytici očakávali 

nárast o 185 tisíc, po predošlom raste o 173 tisíc. Obchodná bilancia klesla z -45.3 miliardy na -47.6 

miliardy USD, negatívne prekonávajúc očakávania na úrovni -46.1 miliardy.  

Z korporátnych akcií nás v Nemecku zaujali akcie spoločnosti Bayer AG-REG, ktorá vyrába 

produkty zdravotníckeho odvetvia a tiež ja pre poľnohospodárstvo. Tie narástli za tento týždeň 

o 4,2%. Z Francúzskeho indexu CAC zase šlo o akcie Atos SE , spoločnosť podnikajúca v oblasti 

digitálnych služieb, u ktorej nastal nárast 6,05% , ktorý je len pokračovaním silného býčieho trendu 

spoločnosti.  

V pondelok k nám prídu správy o indexe nákupných manažérov z Veľkej Británie a USA. Utorok 

index cien nákupných manažérov za maloobchod bude zverejnený za Eurozónu. V strede tohto 

týždňa sa dozvieme kvartálne HDP Austrálie a z USA k nám príde zmena zásob ropy. Vo štvrtok 

bude na programe mesačná priemyselná produkcia, Francúzska obchodná bilancia a hlavnou témou 

dňa budú Britské parlamentné voľby, k tomu USA poskytne nové žiadosti o podporu v 

nezamestnanosti. Piatok poskytne Veľká Británia výrobnú produkciu za posledný mesiac spolu 

s obchodnou bilanciou tovarov, stavebným outputom a priemyselnou produkciou. Kanada na záver 

pridá mieru nezamestnanosti. 
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Zverejnené dňa 05.06.2017, 13:00 

Týždeň bohatý na dáta 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie 

hodnoty z predošlého obchodného dňa  
 

 Index BODY 
Kurz 

% zmena za 

Spoločnosť Mena týždeň rok 
     
SR - SAX BODY 306,9  -0,2  -5,4  
     
ČR - PX BODY 1005,8  -0,7  14,4  

ČEZ CZK 447,9  -0,8  0,3  

Komerční b. CZK 943,0  -0,5  -1,7  

Unipetrol CZK 271,2  -1,0  55,3  

PL - WIG20 BODY 2290,6  -1,4  27,7  

KGHM PLN 107,4  -3,2  79,3  

PEKAO PLN 134,2  -3,2  -8,4  

PKN Orlen PLN 105,1  -0,8  51,3  

PKO BP PLN 35,7  -0,1  48,9  

HU - BUX BODY 35150,4  2,3  29,5  

MOL HUF 22370,0  1,3  37,2  

Mtelekom HUF 468,0  1,3  3,3  

OTP HUF 8700,0  2,1  26,4  

Richter HUF 7140,0  2,1  25,3  

AU - ATX BODY 3157,7  -1,6  42,5  

Erste Bank EUR 32,7  -3,7  45,8  

Omv AG EUR 46,5  -3,3  92,3  

Raiffeisen EUR 23,4  -4,1  102,2  

Telekom AU EUR 7,4  2,7  34,1  

DE - DAX BODY 12822,9  1,8  26,9  

E.ON EUR 7,8  3,9  2,4  

Siemens EUR 129,5  2,7  35,9  

Allianz EUR 173,4  1,3  21,5  

FRA-CAC40 BODY 5315,2  -0,3  20,2  

Total SA EUR 46,1  -3,0  9,0  

BNP Paribas EUR 63,0  -5,1  36,0  

Sanofi-Avent. EUR 89,0  1,5  22,7  

HOL - AEX BODY 525,1  -0,5  17,9  

RoyalDutch EUR 23,9  -2,0  10,1  

Unilever NV EUR 51,1  1,4  26,3  

BE –BEL20 BODY 3908,2  0,4  12,0  

GDF Suez EUR 13,5  1,6  -0,3  

InBev NV EUR 105,2  0,1  -7,0  

RO - BET BODY 8769,4  2,6  35,7  

BRD RON 13,0  0,8  32,3  

Petrom RON 0,3  -0,8  39,0  

BG - SOFIX BODY 674,4  2,9  52,3  

CB BACB BGN 7,0  0,0  55,6  

Chimimport BGN 1,7  0,3  46,2  

SI - SBI TOP BODY 790,1  0,5  13,8  

Krka EUR 53,2  0,8  -10,6  

Petrol EUR 360,0  1,1  37,4  

HR-CROBEX BODY 1847,7  -0,3  8,4  

INA-I. nafte HRK 2965,9  2,6  5,9  

TR-ISE N.30 BODY 121680,
6  

1,3  26,7  

Akbank TRY 9,7  0,7  21,3  

İŞ Bankasi TRY 7,1  1,3  59,6  
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