Analytický týždenník
spoločnosti IAD Investments
Týždeň: od 16.02. do 20.02.2015

Grécka sága na pokračovanie
V uplynulom týždni sa dianie na svetových trhoch upieralo opäť na Grécko. Ešte v pondelok to
vyzeralo, že sa Grécko s ministrami financií eurozóny nedohodne. Atény na začiatku týždňa
odmietli návrh záverov z jednania Euroskupiny, ktorý nemenovaný grécky predstaviteľ podľa
agentúry Reuters označil za "nerozumný" a absurdný. Holandský minister financií a šéf
Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem v reakcii na to povedal, že Euroskupina s Gréckom o ďalších
možnostiach ohľadne splácania jeho dlhu bude ochotná rokovať až potom, ako Grécko oficiálne
požiada o predĺženie existujúceho záchranného programu. Aj v nasledujúcich dňoch sa Grécko
podaniu žiadosti o predĺženie záchranného programu vzpieralo, avšak nakoniec ale kapitulovalo
a na dvakrát list so žiadosťou odoslalo. V piatok večer bolo oznámené, že sa Grécko so
zvyškom eurozóny dohodlo na predĺžení existujúceho záchranného programu o štyri
mesiace. Podľa piatkovej dohody teda Atény musia do pondelka vytvoriť zoznam reformných
opatrení. Veriteľské inštitúcie následne ohodnotia, či tieto opatrenia dostatočne splňujú ich
podmienky. Cenné papiere na burzách v Európe aj Spojených štátoch totiž rástli a posúvali sa
na historické maximá. Americký index Dow v piatok pridal 0,86 % na zatvárací rekord 18 140,44
bodu, S&P 500 rovnako posunul zatváracie maximum, keď posilnil o 0,61 % na 2 110,30 bodu,
a Nasdaq sa opäť priblížil k 5 tisíc bodom rastom o 0,63 % na 4 955,97 bodu. Za celý skrátený
obchodný týždeň posilnil Dow o 0,67 %, S&P 500 spevnil o 0,63 % a index Nasdaq100
narástol o 1,35 %. Darilo sa i burzám na starom kontinente. Za celý týždeň britský index
FTSE 100 spevnil o pol percenta, francúzsky CAC 40 si pripísal 1,5 % a nemecký DAX 0,8
%. Regionálny STOXX Europe 600 si pripísal viac ako percento, ďalej posunul svoje pokrízové
maximum. V Európe investorov potešil výsledok prieskumu inštitútu ZEW, podľa ktorého sa
dôvera analytikov a investorov v nemeckú ekonomiku vo februári výrazne zlepšila. Index
očakávania vzrástol na 53 bodov z januárových 48,4 bodu a hodnotenie súčasnej situácie sa
nečakane zlepšilo na 45,5 bodov z januárových 22,4 bodu. Očakávanie investorov pre celú
eurozónu sa zlepšilo, keď index vzrástol na 52,7 bodu z 45,2 bodov v januári. Čo sa týka
amerických dát, väčšiu pozornosť na seba strhol zápis z januárového zasadnutia menového
výberu americkej centrálnej banky. Z dokumentu vyplýva, že sa členovia menového výboru na
januárovom zasadnutí jednohlasne vyslovili pre ponechanie úrokových sadzieb na existujúcich
úrovniach a, že sa banka do zvyšovania sadzieb zatiaľ príliš nehrnie, keďže sa členovia
menového výboru obávajú, aby k tomuto kroku nepristúpili príliš skoro. Okrem Grécka sa
pozornosť investorov upínala aj k východu Ukrajiny, kde i cez prímerie dohodnuté takmer pred
týždňom v bieloruskom Minsku pokračovali strety proruských separatistov s ukrajinskou
armádou.
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Názov fondu
Zaistený - dep. konto

%
0,01

Prvý realitný fond

-

CREO

0,12

1. PF Slnko

0,19

Bond Dynamic

0,36

Optimal

0,22

Kapital

0,31

KD Prosperita

-0,78

KD Russia

-0,45

Growth Opportunities

0,63

Protected Equity 1

0,08

Protected Equity 2

0,07

EURO CASH dlh.

0,00

Český kon. v CZK

-0,04

Euro Bond

0,09

CE Bond

-0,24

Optimal Balanced

0,14

Global Index

0,88

Týždenné zhodnotenie vybraných akciových
indexov a menových párov
k 20.02.2015
Akciové indexy

%

DJIA 30

18 140,44

0,67

S&P 500

2 110,30

0,63

NASDAQ

4 443,05

1,35

DAX 30

11 050,64

0,80

CAC 40

4 830,90

1,50

MSCI World

1 768,09

0,91

EUR / USD

1,1298

-0,73

EUR / GBP

0,7348

-0,72

EUR / CHF

1,0718

1,34

EUR / CZK

27,508

-0,48

© 2015, spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1
Infolinka: +421 (0) 800 601 601
web: www.iad.sk

