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Akcie sa vrátili do zelených čísel

Týždenné zhodnotenie podielových

Týždeň od 8.4. do 12.4.2013

Druhý aprílový týždeň, na rozdiel od prvého, priniesol na svetové akciové
trhy opäť zelenú farbu. Hlavné akciové indexy rástli, pričom americké trhy hrali
prím a dokázali prekonať burzy na starom kontinente.
Hlavnou udalosťou, ktorá odštartovala nákupnú horúčku, bol
úspešný začiatok výsledkovej sezóny. Ten, ako vždy, odštartoval americký
hliníkový gigant Alcoa, pričom veľmi pozitívne prekvapil ziskom 11 centov na
akciu oproti očakávaným ôsmim centom. Alcoa a dlhodobo používa ako
indikátor celkových výsledkov za daný kvartál, čo by v tomto prípade
znamenalo, že americké spoločnosti budú zverejňovať prevažne dobré
správy.
Z finančných titulov ako prvá reportovala výsledky banka JPMorgan,
ktorá taktiež zverejnila oproti očakávaniam analytikov vyšší zisk. Sklamaním
však bol spôsob, akým sa k nemu dopracovala – vďačí zaň predovšetkým
rozpustením rezerv. Veľkým sklamaním bol radikálny pokles tržieb. Rovnaké
výsledky poskytol aj ďalší finančný gigant Wells Fargo. Pre budúcnosť
finančného sektora zatiaľ tieto správy vyznievajú negatívne, čo bol dôvod,
prečo v posledný deň minulého týždňa nakoniec došlo k výberu ziskov, čím
trhy mierne skorigovali svoje celotýždňové zisky.
Makroekonomické správy, ktoré boli počas minulého týždňa k dispozícii,
vyznievali skôr pozitívne. Nemecko prekvapilo polpercentným rastom
februárovej priemyselnej produkcie, Francúzsko potešilo 0,1 – percentným
rastom hrubého domáceho produktu za prvý kvartál, vďaka čomu sa po
poklese HDP v poslednom štvrťroku minulého roka len veľmi tesne vyhlo
návratu do recesie. Na margo spomaľujúceho sa ekonomického rastu
krajín eurozóny minulý týždeň šéfka Medzinárodného menového fondu
vyzvala hlavné centrálne banky k podpornej politike. Investori si tento krok
vysvetlili po svojom – po vlne lacných pôžičiek a dolievania takmer bezplatnej
likvidity na trh by to minimálne zo strany Európskej centrálnej banky mohlo
znamenať len jediné, a to ďalšie zníženie úrokovej sadzby. Tá sa síce
aktuálne nachádza na historickom minime, ale v porovnaní s britskou
polovicou percenta či americkou nulou je ešte stále relatívne vysoká.
Celkom opačné správy sa začali šíriť z nového kontinentu, kde zo
zápisnice zo zasadnutia Federálneho rezervného systému vyplynulo, že
niektorí členovia výboru už začali uvažovať o ukončení tretej vlny
kvantitatívneho uvoľňovania. Hoci nateraz toto rozhodnutie nepadlo, môžeme
predpokladať, že Federálny výbor sa k nemu v najbližších mesiacoch bude
vracať. O to sledovanejší bude aktuálny ekonomický vývoj najväčšej svetovej
ekonomiky, pretože hlavnou podmienkou ukončenia kvantitatívneho
uvoľňovania bude jediná vec, a to stabilný ekonomický rast.
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Týždenné zhodnotenie vybraných
akciových indexov a menových párov
k 12.4.2013
Akciové indexy

%

DJIA 30

14 865,06

2,06

S&P 500

1 588,85

2,29

NASDAQ

2 856,48

3,06

DAX 30

7 744,77

1,12

CAC 40

3 729,30

1,80

MSCI World

1 456,54

2,64

181,56

-0,24

SAX
PX

977,92

3,29

WIG

45 525,92

2,08

BUX

18 219,96

0,91

EUR / USD

1,305

0,83

EUR / GBP

0,850

0,07

EUR / CHF

1,217

0,07

EUR / CZK

25,871

0,42

EUR / PLN

4,104

-1,67

%
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