
 

  

 

 

 

Na začiatku týždňa Americký prezident Donald Trump oznámil, že uvalí sankcie na najvyššieho lídra 

Iránu, Ayatollah Ali Khameneia a jeho úrad. Tento provokatívny krok má za cieľ zvýšiť tlak na tento 

islamský štát. Podľa Trumpa by sankcie mali obmedziť prístup krajiny k finančným zdrojom. Prezident tiež 

uviedol, že vodca Iránu je zodpovedný za „nepriateľské správanie“. Ázia nepriniesla žiadne dôležité 

makroekonomické dáta. Nový Zéland plánuje zaviesť režim ochrany bankových vkladov. Nemecko 

zverejnilo index podnikateľskej dôvery podľa Ifo, ktorý v júni klesol z 97,9 bodov na 97,4 bodov v súlade 

s očakávaniami trhu. Je to najnižšia hodnota od januára 2015. Index aktivity chicagskeho Fedu v máji 

vzrástol z -0,48 bodu na -0,05 bodu. Donald Trump prehlásil, že môže degradovať guvernéra americkej 

centrálnej banky FED, nepohrozil však, že to urobí. Kritika pokračovala vyhlásením, že Fed drží sadzby 

„ako tvrdohlavé dieťa, keď potrebujeme znižovanie sadzieb, aby sa vykompenzovalo to, čo robia ostatné 

štáty proti nám“.  

Druhý obchodný deň tohto týždňa šéf FED-u Jerome Powell vystúpil na zasadaní rady pre zahraničné 

vzťahy, kde znovu hovoril o využití nástrojov na udržanie ekonomického rastu podľa potreby. Oznámil, že 

úrokové sadzby budú udržiavať na nízkej úrovni, pričom sa čoraz viac prikláňa k ich znižovaniu v prípade 

narastajúcej neistoty na trhoch. Vyplýva z toho, že koncom budúceho mesiaca môžeme očakávať zníženie 

úrokovej sadzby. Ázia bola  chudobná na informácie. Zverejnený bol len index merajúci infláciu 

podnikových služieb, ktorého za jún spomalil o 0,2% na 0,8%. Index, ktorý meria priemyselný sentiment 

vo Francúzsku za jún medzimesačne poklesol o 2 body na 102, čo stále znamená priemernú úroveň. 

Maloobchodné predaje vo Veľkej Británii poklesli medziročne za jún najviac od roku 2009. Takmer každý 

šiesty obchod predal za toto obdobie menej ako za predchádzajúci rok. Priemerná cena domov, ktoré majú 

garantovanú hypotéku za apríl vzrástla o 0,4%. Rast ich cien sa dostal na priemernú hodnotu po minulom 

mesiaci, kde ceny domov takmer stagnovali s nárastom len 0,1%. Predaje domov za máj medzimesačne 

poklesli o 7,8% na 626 tisíc, pričom sa rátalo s ich nárastom o 1,9%. 

V strede týždňa oznámili že veľkým automobilkám môžu od roku 2021 hroziť pokuty kvôli neplneniu 

nových emisných štandardov Európskej únie. Vyplýva to zo štúdie konzultačnej spoločnosti AlixPartners. 

Najviac ohrozený je podľa nej nemecký Volkswagen a taliansko-americký Fiat Chrysler. Vyhnúť pokutám 

by sa naopak mohli automobilky Volvo a Toyota. Národná banka Thajska a Nového Zélandu ponechajú 

úrokové sadzby na nezmenených úrovniach, v súlade s očakávaniami. Nálada nemeckých spotrebiteľov sa 

ďalej zhoršuje a klesá z májovej hodnoty 10,1 na aktuálnych 9,8 v júli. Hlavným dôvodom je spomalenie 

hospodárskeho rastu, ktoré má negatívny dopad na očakávania ďalšieho vývoja príjmov spotrebiteľov. 

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GfK. Americký minister financií Steven Mnuchin vyhlásil, že 

obchodná dohoda medzi USA a Čínou je z 90% hotová, a že vidí cestu vedúcu k jej dokončeniu. 

Objednávky tovarov dlhodobej spotreby v USA za máj klesli o 1,3% oproti predchádzajúcemu poklesu o 

2,8%. Na druhej strane veľkoobchodné zásoby v máji medzimesačne vzrástli o 0,4% pri očakávanom 

náraste o 0,6%.  

Vo štvrtok vyhlásila Európska únia že neustúpi zo svojich sankcií voči Rusku. Týkajú sa vybraných 

sektorov ruského hospodárstva. Rada EÚ predlžila tieto sankcie do 31.01.2020. Tieto sankcie sa zaviedli 

31.07.2014 ako odpoveď na Ruske konanie ohľadne Ukrajiny. Maloobchod v Japonsku vzrástol o 1,2 

percenta medziročne a o 0,8 % medzimesačne. V máji sa darilo aj Čínskym priemyselným podnikom 

ktorým rástli zisky o 1 %. V apríli naopak zaznamenali priemyselne podniky prepad o 4 %. Záujem 

o nehnuteľnosti v USA z Čínskej strany klesá. Predaj klesol medziročne o 4 % a záujem o informácie 

o nehnuteľnostiach až o 27,5 %. Indikátor podnikateľského prostredia BCI pre eurozónu v júni 2019 klesol 

na 0,17 z 0,30. Očakáva sa, že miera inflácie v Nemecku v júni 2019 medziročne vzrastie na 1,6% z 1,4%. 

Harmonizované spotrebiteľské ceny v Nemecku sa v júni zvýšili na 105,80 indexových bodov z 105,70. 

Harmonizované spotrebiteľské ceny v Španielsku sa v júni znížili na 105,21 indexových bodov z 105,31. 

Podľa predbežných odhadov ročná miera inflácie v Španielsku klesne na 0,4% v júni 2019 z 0,8%. 

Ekonomika USA vzrástla v prvom štvrťroku 2019 o 3,1 %, tento rast prekonal očakávania  po 2,2 

percentnej expanzii v predchádzajúcom trojmesačnom období.  

Na konci týždňa začal summit G20, trhy aktuálne s napätím očakávajú aké budú výsledky summitu. Trhy 

sa najviac zameriavajú na stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s Čínskym prezidentom Si 

Ťin-pchingom. Výsledok tohto stretnutia bude mat veľký vplyv na ďalší vývoj na trhu. Priemyselná 

produkcia Južnej Kórei v máji poklesla o 1,7 %. Naopak Japonska priemyselná produkcia v máji rástla 

o 2,3%. Miera nezamestnanosti v Japonsku sa medzimesačne nezmenila a ostáva na úrovni 2,4 %. Ročná 

miera inflácie v EÚ dosiahla v júni hodnotu 1,2%. Očakáva sa že miera inflácie vo Francúzsku porastie 

o 0,2%. Výdavky Francúzskych domácnosti v máji vzrástli o 0,4 %. Podnikové investície v UK vzrástli 

v prvom kvartáli o 0,4 %. HDP v UK rástlo v prvom kvartáli o 0,5 %. Medziročne rástlo HDP v UK o 1,8 

% čo prekonalo očakávania trhu. Španielsko zaznamenalo taktiež rast ekonomiky za prvý kvartál na úrovni 

0,7 %. Index základných osobných výdavkov v USA, ktorý nezahŕňa ceny potravín a energií vzrástol 

v máji medzimesačne o 0,2 %. Celkové osobne výdavky v USA vzrástli o 0,4 %.  

Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: miera nezamestnanosti 

Kanada, USA, ES, UK, DE. Priemyselná výroba DE. Výdavky domácnosti JPY. Maloobchodne tržby EU, 

DE. PMI služieb UK, DE, FR, ES. PMI výroba USA, DE, ES, Čina.  
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      EÚ predĺžila platnosť sankcií voči Rusku  
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Zverejnené dňa 28.06.2019, 22:00 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty z 

27.06.2019 

Index BODY Kurz zmena za  

Spoločnosť Mena týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 345,27 0 5,888 67,3793 

PX Index BODY 1041,73 -1,114 -0,962 5,05441 

CEZ CP  CZK 540 -0,369 4,651 -5,8085 

KOMB CP  CZK 891 -0,78 -3,78 -1,3289 

DAX Index BODY 12398,8 0,477 1,82 27,5477 

EOAN GY  EUR 9,551 -3,797 5,037 -21,636 

SIE GY  EUR 104,6 -1,078 -6,873 9,88549 

ALV GY  EUR 212 -0,329 22,76 73,913 

CAC Index BODY 5538,97 0,192 4,991 23,6871 

FP FP  EUR 49,275 0,326 -5,549 -5,3314 

BNP FP  EUR 41,765 1,742 -20,76 -19,154 

SAN FP  EUR 75,91 -2,279 10,87 -1,9377 

AEX Index BODY 561,76 -0,112 2,608 39,0013 

RDSA NA  EUR 28,71 -0,932 -4,124 -1,7958 

UNAT NA  EUR 53,56 -1,126 12,82 68,5072 

BEL20 Index BODY 3547,46 1,198 -4,181 13,4004 

ENGI FP  EUR 13,34 -1,185 4,495 -32,404 

ABI BB  EUR 77,84 -2,444 -8,916 -4,0552 

UKX Index BODY 7425,63 0,245 -2,495 8,87127 

BP/ LN  GBP 548,6 -1,366 -5,82 7,94963 

HSBA LN  GBP 656,9 1,124 -7,453 6,6223 

SPX Index BODY 2937,35 -0,444 8,138 55,2109 

AMZN US  USD 1894,516 -0,878 11,35 521,336 

GOOGL US  USD 1075,73 -4,411 -4,531 93,6682 

SPTSX Index BODY 16318,08 -1,255 0,854 10,9901 

AC CN  CAD 40 0 92,4 390,798 

NEM US CAD 38,38 2,374 6,316 42,7827 

SHSZ300 Index BODY 3825,587 -0,218 8,961 79,5317 

601857 CH  CNY 6,88 -2,134 -10,19 -8,6079 

000063 CH  CNY 32,53 1,879 149,7 214,057 

NKY Index BODY 21275,92 0,081 -4,612 48,3905 

6758 JP  JPY 5648 0 -0,282 243,343 

8058 JT  JPY 2840 -1,781 -7,732 43,1812 
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