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Slabý prvý kvartál amerického HDP
Z ekonomických dát investorov v týždni zaujali predovšetkým americké objednávky tovarov
dlhodobej spotreby a hlavne správa o vývoji HDP v Spojených štátoch amerických. Objednávky
tovarov dlhodobej spotreby v Spojených štátoch amerických v apríli klesli medzimesačne o
0,5%, v súlade s očakávaniami, po marcovom raste o 5,1 % (revidovaných z +4,0 %). Po
očistení o automobily objednávky vzrástli o 0,5 %, očakával sa 0,3% rast, podobný ako v marci.
Objednávky očistené o vojenskú a leteckú techniku, ktoré sa považujú za indikátor budúcich
kapitálových výdajov firiem, vzrástli o percento pri očakávaní len 0,3% rastu po 0,9% raste v
marci. Hrubý domáci produkt Spojených štátov v prvom štvrťroku podľa revidovaných dát klesol
anualizovane o 0,7%. Čakalo sa, že budú dáta revidované na -0,8%, niektoré odhady hovorili i
o poklese o 0,9 %. Rýchly odhad z konca apríla hovoril o miernom raste ekonomiky o 0,2 %. Za
celý uplynulý týždeň spadol Dow o 1,21 %, S&P 500 spadol o 0,88 % a Nasdaq100 klesol o
0,39 %.
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Európske akcie zakončili poslednú obchodnú seansu uplynulého týždňa hlboko v mínuse a
výrazne klesli i za celý týždeň. Investori pred víkendom predávali v obavách z vývoja gréckej
dlhovej krízy. K poklesu prispeli i údaje, ktoré ukázali na zastavenie rastu úverov v eurozóne. Za
celý týždeň FTSE 100 klesol o 1,03 % na 6 984,43 bodu , CAC 40 klesol za päť obchodných
dní o 2,62 % na 5 007,89 bodu a DAX odpísal od utorka 3,4 % na 11 413,82 bodu.
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Vo svete trhmi hýbali nielen makro dáta, ale aj pokračujúca grécka dlhová kríza, keďže sa stále
nepodarilo zahnať hrozbu gréckeho štátneho bankrotu. Grécky minister financií Janis Varufakis
v piatok vyhlásil, že čas pre dohodu Grécka s veriteľmi vyprší 30.júna, kedy skončí predĺžený
program pre zadlženú krajinu. Hrozba bankrotu avšak rastie každým dňom. Dolár v minulom
týždni na menových trhoch rástol mierne k euru a výrazne spevňoval k jenu. V piatok síce
behom dňa euro začalo spevňovať v nádeji, že sa gréckej vláde čoskoro podarí dojednať
poskytnutie ďalšej finančnej pomoci v rámci záchranného programu. Od pondelka sa euro k
doláru dostalo na 1,091 EUR/USD, za mesiac euro oslabilo voči doláru o takmer tri percentá.
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Akciové indexy

%

DJIA 30

18 010,68

-1,21

S&P 500

2 107,39

-0,88

NASDAQ

4 508,25

-0,42

DAX 30

11 413,82

-3,40

CAC 40

5 007,89

-2,62

MSCI World

1 779,31

-1,34

EUR / USD

1,097

-1,74

EUR / GBP

0,719

0,73

EUR / CHF

1,0341

-0,73

EUR / CZK

27,401

0,02
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