
 

  

 

 

 

 

Začiatok týždňa začal pokojne. Čínsky vývoz v máji vzrástol o 1,1% oproti predchádzajúcemu 

poklesu o 2,7%. Dovoz naopak klesol o 8,5% oproti predchádzajúcemu rastu o 4,0%. Obchodná 

bilancia skončila v prebytku 41,65 mld. USD. Rast HDP Japonska za prvý kvartál bol upravený na 
0,6% oproti predchádzajúcim 0,5%, anualizovaný rast HDP bol upravený na 2,2% oproti 

predchádzajúcim 2,1%. Priemyselná výroba Veľkej Británii v apríli klesla medziročne o 1,0%, je to 

najväčší medziročný pokles od novembra 2018. HDP Veľkej Británii v apríli medzimesačne kleslo 

o 0,4% očakávania analytikov rátali s miernejším poklesom o 0,1%. Británia a Južná Kórea 

uzatvorili predbežnú dohodu o vzájomnom obchodovaní v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva 

z Európskej únie. Ide o prvú "pobrexitovú obchodnú dohodu" Londýna s niektorou z Ázijských 

krajín. Mexické peso vzrástlo oproti doláru až o 2,5% po tom, čo USA a Mexiko uzavreli dohodu o 

migrácii, Trump zrušil zamýšľané clá na dovoz mexického tovar. Prezident USA Donald Trump 
pohrozil, že znovu zdvihne clá na čínske tovary, pokiaľ sa s ním prezident Číny Si Ťin-pching 

odmietne stretnúť na nadchádzajúcom summite v Japonsku. 

Druhý obchodný deň tohto týždňa z Ázie malo správ. Japonské ministerstvo financií plánuje 

odobrať Citigroup licenciu účastníka trhu s dlhopismi po tom, čo sa zistilo, že neodhalili 

manipuláciu s japonskými dlhopismi. Veľká Británia zverejnila mieru nezamestnanosti za apríl, 

ktorá stagnovala na úrovni 3,8 %, čiže na najnižších úrovniach od roku 1975. Index Sentix dôvery 

investorov v Eurozóne prepadol z hodnoty 5,3 bodu na -3,3 bodu v júni. Spojené štáty zverejnili 
Index cien výrobcov, ktorý v máji medziročne spomalili svoj rast z 2,2 % na 1,8 %. Americký 

prezident Donald Trump sa vyjadril, že nízka inflácia je „krásna vec“ a opäť zaútočil na FED 

s tvrdením, že meny vrátane eura sú „devalvované voči doláru“ a znevýhodňujú tak dolár. 

V strede týždňa Ázia priniesla dôležité makroekonomické informácie o Číne. Čínska inflácia sa v 

máji 2019 medziročne zvýšila na 2,7 % z 2,5 %. Išlo o najvyššiu mieru inflácie od februára 

minulého roka, keďže náklady na potraviny vzrástli najviac od januára 2012. Miera inflácie v Číne v 

priemere od roku 1986 do roku 2019 dosiahla 5,16 %. Index spotrebiteľských cien v Číne v máji 

2019 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 0,1 b.. Predaj vozidiel v Číne klesol o 16,4 
% medziročné na 1,91 milióna kusov v máji. Nemecko predalo 10-ročné dlhopisy s výnosom - 0,24 

% v júni 2019, čo je výrazne pod úrovňou - 0,07 % v predchádzajúcom mesiaci. Francúzska 

zamestnanosť vzrástla v prvom štvrťroku 2019 o 0,4% na 25,33 mil. Spotrebiteľské ceny v 

Španielsku sa v máji zvýšili na 105,25 indexových b. z 105,04 indexových b. v apríli 2019. Ročná 

miera inflácie v Španielsku klesla v máji na 0,8 % z 1,5 % v predchádzajúcom mesiaci a 

zodpovedala predbežnému odhadu a očakávaniam trhu. USA dosiahlo zavedením obmedzení na 

spoločnosť Huawei jej oslabenie. Spoločnosť odložila uvedenie nového počítača na trh a pozastavila 
produkciu osobných počítačov. Dôvodom sú reštrikcií pri nákupe komponentov v USA. Miera 

jadrovej inflácie v USA, sa v máji znížila na 2,0 % z 2,1 % v apríli, pod trhovým konsenzom 2,1 %. 

Ročná miera inflácie v USA klesla v máji na 1,8 percenta z päťmesačného maxima. 

V druhej polovici týždňa Čínsky internetový obchod Alibaba Group Holding tajne požiadal o vstup 

na burzu v Hongkongu. Ponuka by mohla byť najväčším vstupom na burzu v Hongkongu od roku 

2010. Alibaba v roku 2014 uskutočnila rekordnú ponuku akcií v New Yorku. Miera 

nezamestnanosti v Austrálii v máji stagnovala na 5,2% napriek hospodárskemu spomaleniu v 

krajine. Rast indexu spotrebiteľských cien v Nemecku za máj bol medzimesačne potvrdený na 0,2% 
a medziročne potvrdený na úrovni 1,4%. Švajčiarska centrálna banka oznámila, že dnes zavádza 

novú úrokovú sadzbu, ktorá nahradí cieľové rozpätie pre trojmesačnú medzibankovú sadzbu LIBOR 

a ktorá v súčasnosti predstavuje -0,75%. Dôvodom tejto nečakanej úpravy je, že budúcnosť sadzby 

LIBOR nie je istá Nové žiadosti o dávky v nezamestnanosti vzrástli o 3 tisíc na 222 tisíc, pričom 

očakávania analytikov boli na úrovni 216 tisíc. Americký prezident Donald Trump varoval 

Nemecko pred závislosťou na ruských energetických dodávkach a potvrdil, že kvôli stavbe 

plynovodu Nord Stream 2 uvažuje o sankciách. 

Koniec týždňa Čínske investície do fixných aktív vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 5,6 
percenta na 21,75 bilióna CNY. Čínska priemyselná produkcia v máji 2019 medziročne vzrástla o 5 

percent. To bol najslabší medziročný rast výroby od začiatku roku 2002 v dôsledku narastajúceho 

obchodného sporu medzi Pekingom a Washingtonom, keďže výroba rástla pomalším tempom. Bank 

of England jednomyseľne hlasoval, že počas svojho májového politického stretnutia držal bankovú 

sadzbu na úrovni 0,75% a opätovne potvrdil svoj prísľub postupného a obmedzeného zvyšovania 

sadzieb v priebehu prognózovaného obdobia, napriek spomaleniu globálneho rastu a pretrvávajúcim 

neistotám v oblasti Brexitu. Index spotrebiteľských cien vo Francúzsku vzrástol v máji 2019 o 
0,10% v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Harmonizované spotrebiteľské ceny vo 

Francúzsku vzrástli na 105,06 indexových bodov medzimesačné z 104,93 indexových bodov. 

Priemyselná produkcia v USA vzrástla o 0,4 percenta medzimesačne. Maloobchodné tržby v 

Spojených štátoch vzrástli o 0,5 percenta v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Spotrebiteľská 

nálada meraná University of Michigan pre USA klesla v júni 2019 na 97,9 zo 100,0. Maloobchod v 

USA vzrástol medzimesačne o 0,5 percenta 

Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: inflácia CPI 

z EÚ, Čína, Kanada a USA, HDP z EÚ a Ázie. PPI GBP. FED, Nemecký priemysel aj USA. 
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Zverejnené dňa 14.06.2019, 22:00 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty z 

13.06.2019 

Index BODY 
Kurz 

zmena za   

Spoločnosť Mena týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 344,81 1,313 5,601 67,156 

PX Index BODY 1051,46 0,172 -2,22 6,0356 

CEZ CP  CZK 544,5 1,586 -2,16 -5,024 

KOMB CP  CZK 904 1,573 -0,66 0,1107 

DAX Index BODY 12096,4 1,199 -7,71 24,437 

EOAN GY  EUR 9,935 1,845 7,151 -18,49 

SIE GY  EUR 104,02 0,425 -13,8 9,2762 

ALV GY  EUR 207,4 2,597 13,3 70,139 

CAC Index BODY 5367,62 0,067 -2,91 19,861 

FP FP  EUR 47,25 -1,14 -10,6 -9,222 

BNP FP  EUR 40,86 0,11 -25,5 -20,91 

SAN FP  EUR 75,98 -2,99 12,85 -1,847 

AEX Index BODY 553,24 0,545 -2,52 36,893 

RDSA NA  EUR 28,265 -0,35 -5,37 -3,318 

UNA NA  EUR 54,59 0,831 17 71,748 

BEL20 Index BODY 3463,71 0,18 -9,58 10,723 

ENGI FP  EUR 12,955 -1,97 -4,07 -34,35 

ABI BB  EUR 75,38 -0,12 -10,3 -7,087 

UKX Index BODY 7345,78 0,189 -5,41 7,7005 

BP/ LN  GBP 538,9 -2,34 -7,96 6,0409 

HSBA LN  GBP 645,6 -0,81 -12,1 4,7882 

SPX Index BODY 2885,12 0,41 3,688 52,451 

AMZN US  USD 1871,12 3,719 8,542 513,66 

GOOGL US  USD 1089,24 1,953 -6,11 96,1 

SPTSX Index BODY 16292,6 0,38 -0,22 10,817 

AC CN  CAD 39,7 1,586 71,27 387,12 

NEM US CAD 35,78 0,308 -6,35 33,11 

SHSZ300 Index BODY 3654,88 2,53 -2,63 71,521 

601857 CH  CNY 7 -0,43 -9,01 -7,014 

000063 CH  CNY 30,28 1,679 32,69 192,33 

NKY Index BODY 21116,9 1,112 -7,59 47,281 

6758 JP  JPY 5498 5,144 0,973 234,22 

8058 JT  JPY 2879 -0,55 -10,2 45,147 
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