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– Správa pre tlač – 
 

 

Bratislava, 10.01.2023 
 

 

Vývoj obchodovania na BCPB – december 2022 
 
 

V decembri roku 2022 mohli členovia Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. 

(BCPB) využívať jej elektronický obchodný systém počas 21 obchodných dní. 

V danom období sa celkovo uskutočnilo 967 transakcií, v rámci ktorých sa 

zobchodovalo 52 705 kusov cenných papierov (CP) a finančný objem dosiahol 

hodnotu 35,886 mil. EUR. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to 

predstavovalo nárast počtu zobchodovaných CP (128,81 %), rast celkového 

finančného objemu (29,91 %) a nárast počtu transakcií (72,68 %). Na medziročnej 

báze zaznamenal počet transakcií nárast o 86,68 %, počet zobchodovaných CP 

nárast o 183,19 % a dosiahnutý finančný objem zaznamenal nárast o 20,33 %. 

V decembri 2022 sa neuskutočnil žiadny priamy obchod. Počet kurzotvorných 

obchodov predstavoval 967 transakcií vo finančnom objeme 35,886 mil. EUR. 

V decembri sa záujem investorov upriamoval na dlhové cenné papiere, keď 99,49 % 

dosiahnutého objemu bolo vytvoreného z obchodov s dlhopismi. V decembri sa 

celkovo uskutočnilo 922 transakcií s dlhopismi, v rámci ktorých sa zobchodovalo 

31 399 kusov CP a finančný objem dosiahol hodnotu 35,704 mil. EUR. V porovnaní 

s novembrom 2022 to predstavovalo nárast počtu transakcií (78,68 %), nárast počtu 

zobchodovaných CP (63,42 %) a nárast dosiahnutého finančného objemu 

(29,69 %). Na medziročnej báze bol zaznamenaný nárast počtu transakcií 

o 97,43 %, nárast počtu zobchodovaných CP o 96,70 % a nárast dosiahnutého 

finančného objemu o 20,14 %. V sledovanom období sa neuskutočnili žiadne 

priame obchody s dlhopismi. Majetkové CP domácich spoločností boli predmetom 

kúpy a predaja v 45 transakciách, v rámci ktorých sa zobchodovalo 21 306 kusov 

akcií vo finančnom objeme 0,183 mil. EUR. Oproti novembru 2022 došlo k nárastu 

dosiahnutého finančného objemu (94,56 %), nárastu počtu zobchodovaných CP 

(457,75 %) a počet uskutočnených transakcií zaznamenal  tiež rast (2,27 %). 

Celkový objem 

obchodov 

Podiel objemu obchodov realizovaných nerezidentmi na celkovom objeme 

obchodov v decembri 2022 predstavoval 44,86 %, z toho 9,04 % pripadalo 

na stranu kúpy a 80,68 % na stranu predaja. 

Podiel 

zahraničných 

investorov 

  



V priebehu decembra 2022 bola na BCPB vyhlásená povinná ponuka na prevzatie 

emitenta Druhá strategická a.s. (ISIN: SK1120005337).  

Ponuky a  

povinné ponuky 

na prevzatie 

Trhová kapitalizácia majetkových CP k poslednému obchodnému dňu decembra 

2022 zaznamenala medzimesačný rast o 0,17 % na úroveň 2,001 mld. EUR. Reálna 

časť pripadajúca na emisie, ktoré majú v histórii aspoň jednu trhovú cenu, 

s výnimkou podielových listov, predstavovala 1,921 mld. EUR (na mesačnej báze 

rast o 0,18 %) a podieľala sa 96,00 % na celkovej kapitalizácii akciového trhu. 

Trhová kapitalizácia emisií akcií umiestnených na trhu kótovaných cenných 

papierov zaznamenala od konca novembra 2022 2,04 % pokles na hodnotu 0,161 

mld. EUR. 

Trhová 

kapitalizácia 

akcií 

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu sledovaného 

mesiaca dosiahla hodnotu 66,866 mld. EUR, čo predstavovalo 0,18 % 

medzimesačný pokles. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu 

kótovaných cenných papierov od konca predchádzajúceho mesiaca zostala 

nezmenená, na úrovni 56,310 mld. EUR. 

Trhová 

kapitalizácia 

dlhopisov 

V priebehu decembra 2022 sa ani na kótovanom, a rovnako tak ani na regulovanom 

voľnom trhu BCPB nezačalo obchodovanie so žiadnou novou emisiou akcií. V 

danom mesiaci nebolo ukončené obchodovanie so žiadnou emisiou akcií.  

Nové a vyradené 

emisie – majetkové 

CP 

Na regulovanom voľnom trhu sa začalo obchodovanie s dvomi emisiami 

podnikových dlhopisov v celkovom finančnom objeme 3,0 mil. EUR. Na 

regulovanom voľnom trhu bolo navýšených 23 emisií podnikových dlhopisov a 

jedna emisia bankových dlhopisov v celkovom finančnom objeme 62,8 mil. EUR. 

Na trhoch burzy bolo ukončené obchodovanie s dvomi emisiami podnikových 

dlhopisov vo finančnom objeme 97,8 mil. EUR. 

Nové a vyradené 

emisie – dlhové CP 

SAX index uzatváral mesiac december 2022 na úrovni 334,74 bodu, čo 

predstavovalo 0,42 % medzimesačný pokles a 15,76 % medziročný pokles. 

Mesačné maximum 341,881 bodu dosiahol SAX dňa 2. decembra a mesačné 

minimum 334,74 bodu nadobudol SAX svojou hodnotou zo dňa 16. decembra. 

Index SAX 
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