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Volkswagen a americké HDP
Počas minulého týždňa svetové burzy strácali. Od výrazných prepadov ich zachránila
piatková pozitívna nálada. Záujem investorov o makro-dáta zatienil obrovský škandál
automobilky Volkswagen spojený s manipuláciou emisií v ich riadiacich jednotkách.
Akcie spoločnosti spadli o viac ako 30 %, čo malo negatívny vplyv aj na akcie
ostatných automobiliek, i celé indexy po Európe. Po prevalení škandálu sa zmenilo
celé vedenie spoločnosti a jeho dcérskych firiem. Už bývalého šéfa koncernu Martina
Winterkorna v piatok nahradil Matthias Müller, ktorý riadil dcérsku spoločnosť Porsche.
Akcie Volkswagenu zažili najhorší týždeň od vrcholu svetovej finančnej krízy v roku
2008.
Pozornosť sa zamerala aj na vystúpenia Maria Draghiho a Janet Yellenovej. Mario
Draghi v stredu hovoril, že ECB bude potrebovať viac času, aby posúdila, či svoj
program nákupu dlhopisov posilní alebo nie. Janet Yellenová vo svojom prejave
naznačila, že FED je na ceste ku zvýšeniu úrokových sadzieb.
V USA v piatok vyšla finálna správa o vývoji amerického HDP v druhom štvrťroku.
Ukázala, že ekonomika v USA rástla rýchlejšie ako sa predpokladalo, HDP podľa
konečných údajov vzrástol annualizovane o 3,9 %. Spotrebiteľské výdavky, ktoré sa
podieľajú na HDP dvoma tretinami, sa podľa revízie zvýšili o 3,6 %, predchádzajúci
odhad hovoril o raste len o 3,1 %. FTSE 100 posilnil o 0,22 %, CAC40 odpísal 1,22%,
nemecký DAX poklesol o 2,3 %. Dow za celý týždeň klesol o 0,43 % na 16 314,67
bodu, S&P 500 klesol o 1,36 % na 1 931,34 bodu a Nasdaq 100 oslabil o 2,29 %.
Euro voči americkému doláru za týždeň oslabilo na 1,1151 EUR/USD. Americkému
doláru pomohol hlavne štvrtkový prejav Janet Yellenovej, ktorá potvrdila, že sa blíži
čas na zvyšovanie sadzieb v USA.
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Názov fondu
Zaistený - dep. konto

%
0,01

Prvý realitný fond

-

CREO

-0,70

1. PF Slnko

-0,37

Bond Dynamic

-1,35

Optimal

-1,38

Kapital

-1,79

KD Prosperita

-1,26

KD Russia

-0,43

Growth Opportunities

-0,60

Protected Equity 1

-0,09

Protected Equity 2

-1,42

EURO CASH dlh.

-0,11

Český kon. v CZK

-0,02

Euro Bond

-0,87

CE Bond

-0,49

Optimal Balanced

-0,93

Global Index

-0,28

Týždenné zhodnotenie vybraných akciových
indexov a menových párov
k 25.09.2015
Akciové indexy

%

DJIA 30

16 314,67

-0,43

S&P 500

1 931,34

-1,36

NASDAQ

4 224,74

-2,29

DAX 30

9 688,53

-2,30

CAC 40

4 480,66

-1,22

MSCI World

1 594,70

-2,21

EUR / USD

1,1151

-2,35

EUR / GBP

0,73475

0,68

EUR / CHF

1,0922

0,08

EUR / CZK

27,193

0,45
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