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Optimizmus pred víkendom
Grécko v minulom týždni požiadalo o pôžičku od Európskeho stabilizačného mechanizmu
(ESM), pričom ako podklad pre rokovanie predložilo návrhy reforiem, ktoré sa takmer zhodovali
s pôvodnými požiadavkami veriteľov, ktoré boli odmietnuté v referende 5.júla. Ku koncu týždňa
panoval na akciových trhoch mierny optimizmus prameniaci z toho, že sa Grécko aspoň
priblížilo k požiadavkám veriteľov a snaží sa vyhnúť odchodu z eurozóny.
Víkend ale tento optimizmus otupil, keď sa ministri financií členských štátov eurozóny
nedokázali na sobotnom summite zhodnúť na ďalšom postupe. Hlavní reprezentanti tvrdého
postoja sú hlavne Nemecko, Fínsko, Slovensko a pobaltské krajiny, naopak snahu nájsť
konsenzus voči Aténam prejavujú hlavne južné štáty únie, predovšetkým Taliansko a takisto
Francúzsko. Problémom sa na sobotnom summite ministrov financií ukázala byť hlavne
nedôvera v odhodlaní Grécka predložené návrhy reforiem pretaviť do reality vzhľadom k tomu,
že ich pred týždňom viac ako 60% Grékov v referende odmietlo. Návrhy Grécka v noci na
sobotu schválil pohodlnou väčšinou aj s podporou opozície grécky parlament.
Okrem Grécka sa pozornosť trhov obracala aj na čínske trhy. Akcie na čínskych burzách sa v
týždni ocitli pod silným tlakom, index Shanghai Composite sa v stredu prepadol o šesť percent,
a čínska komisia pre reguláciu cenných papierov uviedla, že zaregistrovala výrazný nárast
iracionálnych predajov akcií, načo neskôr zakázala všetkým akcionárom s podielom v niektorej
firme vyšším ako 5 percent v najbližších šiestich mesiacoch predávať akcie.
Európske akcie si v závere minulého týždňa zaistili najväčší dvojdenný zisk od roku 2011 vďaka
optimizmu z možnej dohody medzi Gréckom a medzinárodnými veriteľmi. V piatok FTSE100
stúpol o 1,39 %, CAC40 posilnil o 3,07 %, nemecký DAX vzrástol o 2,9 %, STOXX Europe 600
pridal viac ako 2 %. Za celý týždeň FTSE100 si pripísal 1,36 %, a DAX 2,33 %. Čo sa týka
amerických indexov, Dow30 si za celý týždeň pripísal 0,17 %, zatiaľ čo S&P 500 odpísal 0,01 %
a Nasdaq100 klesol o 0,30 %.

zdroj: Fox Business
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Názov fondu
Zaistený - dep. konto

%
0,01

Prvý realitný fond

-

CREO

0,08

1. PF Slnko

-0,11

Bond Dynamic

-0,18

Optimal

0,03

Kapital

0,03

KD Prosperita

0,18

KD Russia

-2,87

Growth Opportunities

-0,41

Protected Equity 1

-0,02

Protected Equity 2

-0,04

EURO CASH dlh.

0,04

Český kon. v CZK

0,11

Euro Bond

-0,11

CE Bond

0,69

Optimal Balanced

0,03

Global Index

0,08

Týždenné zhodnotenie vybraných akciových
indexov a menových párov
k 10.07.2015
Akciové indexy

%

DJIA 30

17 760,41

0,17

S&P 500

2 076,62

-0,01

NASDAQ

4 420,15

-0,30

DAX 30

11 315,63

2,33

CAC 40

4 903,07

1,97

MSCI World

1 743,32

-0,07

EUR / USD

1,1185

0,80

EUR / GBP

0,7208

1,49

EUR / CHF

1,0464

-0,02

EUR / CZK

27,123

-0,08
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Zlato - korekčné fázy od 1975
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