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Akcie navyšujú straty
Týždeň od 9.4. do 13.4.2012

Sviatočná korekcia na finančných trhoch sa prehupla aj do nového
týždňa. Vďaka dvom voľným dňom európske akcie nestihli zareagovať na
negatívne americké dáta z trhu práce, kde podľa pravidelného mesačného
reportu známeho ako non-farm payrolls pridalo americké hospodárstvo len
120 tisíc nových pracovných miest, namiesto očakávaných 200 tisíc.
Nečakane horšia situácia vzniku nových pracovných miest spôsobila
pokračovanie korekcie nielen na amerických, ale aj na európskych trhoch.
Nepriaznivý vývoj pri tvorbe pracovných miest potvrdila aj nadväzujúca
štatistika o nových žiadostiach na podporu v nezamestnanosti, kde sa počet
žiadateľov navýšil o 13 000 a dosiahol tak úroveň 380 000 žiadateľov.
Dôležitejšie však bude sledovanie vývoja zamestnanosti z dlhodobého
hľadiska. Stále sa totiž ešte definitívne nerozhodlo o spustení, resp.
nespustení ďalšieho kola monetárnej stimulácie, QE3, zo strany amerického
FEDu. Ak bude tvorba nových pracovných miest nedostatočná pri súčasnej
vysokej nezamestnanosti a inflačné tlaky budú pod kontrolou, FED bude môcť
monetárne podporiť ekonomiku, čo by mohlo podporiť rast cien akcií, no
výrazne oslabiť americký dolár.
Ani tento týždeň nedoprial oddych obchodníkom s dlhopismi. Situácia
v Španielsku sa nezlepšuje a ostáva stále vážnou, keď výnos referenčného
10-ročného dlhopisu už prekročil hranicu 6% a CDS sú po raste na úroveň
498 bázických bodov dokonca najdrahšie v histórii. Španielsko má okrem
stále medializovaných hrozieb v podobe neklesajúceho rozpočtového deficitu
a nezlepšujúcej sa nezamestnanosti ďalší problém. V bilanciách bánk
neudržateľne rastie podiel nesplácaných úverov. A to predstavuje pre tieto
finančné inštitúcie, ktoré sú okrem iného aj významnými držiteľmi dlhopisov
periférnych krajín, ďalšie riziko potreby nového kapitálu.
V Amerike odštartovalo ďalšie kolo zverejňovanie výsledkov spoločností.
Prirodzene sezónu zahájil gigant Alcoa. Analytici vo svojich konzervatívnych
odhadoch tipovali pre spoločnosť stratu takmer 4 centy na akciu. Výsledky
prekonali takmer všetky očakávania, keď spoločnosť oznámila zisk na akciu
na úrovni 10 centov. Po prekvapivých výsledkoch spoločnosti Alcoa, prišli na
rad veľké americké banky. Ako prvá zverejnila svoje hospodárenie banka
J.P.Morgan, ktorá prekonala odhadovaný zisk aj výnosy. Podobne dopadol aj
najväčší americký poskytovateľ úverov pre domácnosti, banka Wells Fargo,
ktorá dokázala zvýšiť zisk o solídnych 13% najmä vďaka oživeniu v segmente
rezidenčných hypoték.
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Akciové indexy
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DJIA 30

12 849,59

-1,61

S&P 500

1 370,26

-1,99

NASDAQ

2 698,99

-2,30
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