
 

 

 

 

 

 

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 

 

Začiatok týždňa bol na makroekonomické dáta značne chudobný a vyhlasované dáta 

boli menšej významnosti. V Japonsku boli vyhlásené jadrové objednávky strojov, ktoré 

na mesačnej báze poklesli o -3.1 % a predbežné objednávky strojov a náradia na ročnej 

báze vzrástol o +24.4 %. V Európe to bolo s dátami v pondelok podobne slabé. 

Priemyselná produkcia v Taliansku na ročnej báze za mesiac apríl vzrástla o 1 % a na 

mesačnej báze bol zaznamenaný pokles o -0.4 %. V máji cenová hladina v Portugalsku 

rástla na ročnej báze o 1.5 % a oproti predchádzajúcemu mesiacu bol zaznamenaný 

pokles o -0.2 %. V USA ani Kanade v pondelok neboli vyhlasované žiadne podstatné 

makroekonomické dáta.  

Utorok bol z pohľadu makroekonomických dát značne bohatší. Japonský BSI index vo 

výrobe skončil záporne -2.9 bodu pričom sa očakávala hodnota nad nulou 1.5 bodu.  

NAB spotrebiteľská spokojnosť v Austrálii si oproti predchádzajúcemu vyhláseniu 

pohoršila z hodnoty 13 na 7, ale stále sa hodnota drží nad nulou, čo znamená že 

spokojnosť spotrebiteľov rastie. V Európe bolo vyhlásených taktiež množstvo 

zaujímavých makrodát. ZEW Ekonomický sentiment si v Nemecku mierne pohoršil z 

20.6 na súčasných 18.6 bodov a nenaplnil tak očakávania 21.6 bodu. Ten istý 

ukazovateľ ZEW, len pre celú Eurozónu naopak skončil pozitívne 37.7 bodu pri 

očakávaní 37.2. Vo Veľkej Británii utorok patril dátam zameraným na meranie cenovej 

hladiny v rôznych častiach ekonomiky. Inflácia meraná indexom CPI na ročnej báze 

vykázala hodnotu 2.9 %, jadrová inflácia rovnako ako CPI rástla z 2.4 % na súčasných 

2.6 %. V USA bol v utorok oznámený index malých podnikov, ktorý dosiahol hodnotu 

104.5 bodu pri očakávaniach 105.2 bodov. PPI na mesačnej báze na hodnote 0 % čo 

boli aj očakávania a jadrový PPI v pluse + 0.3 % pri očakávaniach 0.2 %.  

V strede týždňa boli zverejnené viaceré vplyvné makroekonomické dáta. Tie začali 

čínskou priemyselnou produkciou, ktorá rástla o 6,5% ročne. Maloobchodné tržby rástli 

tiež viac-menej s konsenzom o 10,7%.  V Európe zaujal index priemerných zárobkov 

vo Veľkej Británii, ktorý rástol iba o 2,1% oproti očakávaným 2,4%. V eurozóne rast 

zamestnanosti naberá na sile, keď dosiahol 0,4% za kvartál pri revízii minulej hodnoty 

o desatinu vyššie tiež na 0,4%. Priemyselná produkcia si udržala rast 0,5% medzi 

kvartálne v súlade s odhadmi, pričom na ročnej báze rástla mierne rýchlejšie ako 

konsenzus na úrovni 1,4% a to o 1,5%. V USA sa zverejňovali dáta inflácie v podobe 

CPI, ktoré sklamali úrovňou -0,1% oproti očakávanému rastu o 0,2% za mesiac. 

Spomalenie inflácie potvrdil aj jadrový CPI, ktorý  rástol o desatinu pomalšie ako 

očakávaný rast o 0,2%. Napriek tomu FED zvýšil úrokové sadzby na 1,25% a trvá na 

ešte jednom zvýšení v tomto roku. Vo štvrtok sa pred začiatkom obchodnej seansy v 

Európe vyhlasovala inflácie vo Francúzsku, ktorá medzimesačne  stagnuje, pričom sa 

očakával nepatrný nárast cenovej hladiny o 0,1 %. Talianska inflácia je medzimesačne 

v deflácií a to na úrovni -0,2 %. Vo Veľkej Británii sa vyhlasovali maloobchodné tržby, 

ktoré si medzimesačne klesajú o 1,2 % a medziročný rast je na úrovni +0,9 %. Poobede 

mala Bank of England možnosť zmeniť svoju menovú politiku, čo sa však nestalo. 

Trhy zaujala správa že traja členovia boli za zvýšenie úrokových sadzieb. V zemi za 

veľkou mlákou sa vyhladovali žiadosti o podporu v nezamestnanosti, ktoré skončili 

rastom o 237 tisíc.  

Zo štvrtka na piatok padlo v Bank of Japan rozhodnutie ponechať svoju monetárnu 

politiku nezmenenú a teda krátkodobú úrokovú sadzbu na zápornej hodnote -0.1 %. 

BOJ bude aj naďalej nakupovať štátne dlhopisy aby výnos na desaťročnom dlhopise 

zostal v okolí nuly. V Európe sa vyhlasovala Talianska obchodná bilancia, ktorá 

skončila v pluse 3.6 miliardy. CPI v Eurozóne v mesiaci máj na ročnej báze dosiahol 

hodnotu 1.4 % a na mesačnej báze CPI kleslo o -0.1 %. Jadrová inflácia na ročnej báze 

taktiež naplnila konsenzus a dosiahla hodnotu 0.9 %. Ruská centrálna banka sa 

rozhodla svoju hlavnú úrokovú sadzbu znížiť o 0.25 % na rovných 9. V USA boli v 

piatok najdôležitejšie dáta z realitného trhu. Počet povolení na stavbu dosiahol hodnotu 

1.17 milióna, pri očakávaniach 1.25 milióna. Počet novo začatých stavieb taktiež 

nedosiahol očakávanie 1.23 milióna, ale len 1.09 milióna.  

Z korporátnych akcií nás v Nemecku zaujali akcie spoločnosti Deutsche Bank, ktoré 

boli najhoršie performujúcimi akciami z indexu DAX za uplynulý týždeň, keď odpísali 

-4.93 % hodnoty. Z Francúzskeho indexu CAC zase šlo o akcie BNP Paribas , ktoré 

stratili na hodnote -3.67 %.  

Tento týždeň nás na začiatok v pondelok čakajú tlačové konferencie členov FOMC 

Dudley-ho a Evans-a a zverejnenie zápisu z posledného zasadnutia Austrálskej CB. V 

utorok sa dozvieme výsledky bežných účtov Eurozóny a USA. Rozhodnutie o hlavnej 

úrokovej sadzbe padne na Novom Zélande v stredu a v USA to bude údaj o predaji 

domov okrem novostavieb. Vo štvrtok dáta ohľadne tržieb maloobchodných reťazcov z 

Kanady, HPI a zásoby ropy v USA a spotrebiteľská dôvera v Eurozóne. Piatok bude 

plný PMI indexu ako zo sektoru služieb aj výroby a CPI z Kanady.
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Zverejnené dňa 19.06.2017, 10:00 

Rozhodnutia centrálnych bankárov 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie 

hodnoty z predošlého obchodného dňa  
 

 Index BODY 
Kurz 

% zmena za 

Spoločnosť Mena týždeň rok 
     
SR - SAX BODY 310,2  1,1  -3,0  
     
ČR - PX BODY 1008,7  0,3  16,2  

ČEZ CZK 451,0  0,7  3,9  

Komerční b. CZK 942,5  -0,1  1,0  

Unipetrol CZK 283,2  4,4  56,9  

PL - WIG20 BODY 2347,3  1,9  29,4  

KGHM PLN 112,8  3,9  85,9  

PEKAO PLN 133,4  -1,3  -12,5  

PKN Orlen PLN 112,1  6,0  65,5  

PKO BP PLN 37,0  3,5  53,9  

HU - BUX BODY 35092,9  1,0  30,1  

MOL HUF 22280,0  -0,1  34,2  

Mtelekom HUF 468,0  1,7  4,7  

OTP HUF 8803,0  1,7  28,8  

Richter HUF 7011,0  1,0  26,0  

AU - ATX BODY 3184,7  1,2  42,5  

Erste Bank EUR 33,1  1,4  51,7  

Omv AG EUR 48,3  3,2  91,3  

Raiffeisen EUR 23,7  2,3  106,1  

Telekom AU EUR 7,3  -0,3  31,2  

DE - DAX BODY 12757,5  0,7  26,5  

E.ON EUR 8,7  12,6  13,7  

Siemens EUR 128,6  1,3  34,4  

Allianz EUR 173,3  1,1  23,9  

FRA-CAC40 BODY 5285,7  -1,1  20,0  

Total SA EUR 45,4  -3,0  6,0  

BNP Paribas EUR 63,8  0,7  39,1  

Sanofi-Avent. EUR 85,9  -3,3  18,7  

HOL - AEX BODY 524,7  -0,4  17,6  

RoyalDutch EUR 23,7  -0,9  2,7  

Unilever NV EUR 50,2  -1,8  23,7  

BE –BEL20 BODY 3935,4  0,5  11,8  

GDF Suez EUR 13,9  2,9  -3,0  

InBev NV EUR 101,9  -2,9  -10,8  

RO - BET BODY 8574,9  -1,3  31,6  

BRD RON 13,2  1,8  36,3  

Petrom RON 0,3  -0,3  30,1  

BG - SOFIX BODY 675,5  0,7  50,2  

CB BACB BGN 6,9  -2,1  55,7  

Chimimport BGN 1,7  2,6  44,2  

SI - SBI TOP BODY 787,2  -0,5  13,7  

Krka EUR 53,1  0,2  -9,8  

Petrol EUR 355,0  -1,4  35,0  

HR-CROBEX BODY 1819,9  -1,8  6,9  

INA-I. nafte HRK 3096,7  4,4  10,6  

TR-ISE N.30 BODY 121354,
1  

-0,1  27,2  

Akbank TRY 9,6  -0,6  21,2  

İŞ Bankasi TRY 7,1  -0,1  58,7  
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