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Trhy zažili ďalší váhavý týždeň
Týždeň od 21.1. do 25.1.2013

Nálada na svetových kapitálových trhoch sa počas štvrtého tohtoročného
obchodného týždňa veľmi nezmenila. Hoci si hlavné akciové indexy vyspelých
trhov dokázali zaknihovať zisky, indexy rozvíjajúcich sa trhov už kladnú
výkonnosť nasledovať nedokázali a zamierili do červených čísel. Apetít po
rizikových aktívach sa zatiaľ obnoviť nepodarilo.
V Spojených štátoch aj minulý týždeň nad hlavami investorov svietili dve
základné otázky, a to čo sa bude diať s fiskálnym útesom a čo sa bude diať
s dlhovým limitom. Trhom sa začali šíriť špekulácie, že republikáni zvažujú
navýšenie dlhového limitu tak, aby umožnil financovanie na ďalších deväť
mesiacov. Tieto správy sa však doteraz nepotvrdili, takže obe otázky nateraz
zostávajú nezodpovedané a aj v najbližších týždňoch budú vyvolávať na
trhoch nervozitu a averziu k rizikovejším triedam aktív.
Z eurozóny
minulý
týždeň
prichádzali
len
uspokojivé
makroekonomické správy, ktoré dávajú tušiť pomalý návrat ekonomiky
z kontrakcie opäť k expanzii. Nemecký index ZEW podnikateľskej nálady
v januári neočakávane prudko stúpol z hodnoty 6,9 bodu na 31,5 bodu,
pričom analytici počítali s oveľa miernejším rastom na 12 bodov. Španielsko
dokázalo úspešne upísať pokladničné poukážky v objeme väčšom, než bol
plánovaný, s nižším výnosom oproti predchádzajúcej aukcii. Index nákupných
manažérov eurozóny pre priemysel v januári taktiež rástol rýchlejšie, než sa
čakalo, hoci nateraz ešte stále ostáva pod päťdesiatbodovou kritickou
hranicou expanzie.
Neveľmi priaznivé správy sa minulý týždeň šírili z Veľkej Británie. Napriek
klesajúcej nezamestnanosti, ktorá sa už dostala na predkrízovú úroveň 7,8
percenta musí Spojené kráľovstvo naďalej čeliť ekonomickej stagnácii,
nakoľko podľa predbežných údajov sa hrubý domáci produkt krajiny
v minulom roku nedokázal zvýšiť o očakávaného 0,2 percenta. Britský premiér
navyše zverejnil informáciu, že Veľká Británia uvažuje o opustení
Európskej únie, čo je scenár, s ktorým sa doteraz nerátalo – na rozdiel od
potenciálneho „vyhadzovu“, ktorý by mohlo dostať Grécko.
Minulý týždeň ešte priniesol dve dôležité informácie. Jednou z nich bol
rast čínskeho indexu nákupných manažérov pre priemysel, druhou bol naopak
prudký, až 7,3 – percentný pokles predajov nových domov v Spojených
štátoch. Dopad tejto správy dokázali zmierniť koncoročné výsledky mnohých
kľúčových firiem najmä z technologického sektora (IBM, Google), ktoré boli
počas týždňa k dispozícii.
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Týždenné zhodnotenie vybraných
akciových indexov a menových párov
k 25.1.2013
Akciové indexy

%

DJIA 30

13 895,98

S&P 500

1 502,96

1,14

NASDAQ

2 736,73

-0,24

DAX 30

7 857,97

2,02

CAC 40

3 778,16

0,98

MSCI World

1 405,47

1,25
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-1,37

PX
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WIG

47 613,95

-0,42

BUX

19 297,08
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