
 

  

 

 

 

Na začiatku obchodného týždňa zverejnila Čína údaje o raste svojej ekonomiky, ktorá v 
druhom štvrťroku medziročne vzrástla o 6,2 %. Priemyselná produkcia v Číne vzrástla o 6,3 

%, čo je o 1,3 % viac ako predchádzajúcom mesiaci. Maloobchodné tržby v Číne v júni 

medziročne vzrástli o 9,8 %. Boeing neustále pracuje na chybe svojho lietadla 737 Max a 
vyriešenie softvérovej chyby je v nedohľadne. Riešenie sa pravdepodobne natiahne až do 

roku 2020, kedy sa očakáva že v januári by mohol byť problém vyriešený. Centrálna banka 

Talianska predpokladá vo svojom odhade rast na úrovni 0,1 % čím sa len minimálne 
Taliansko vyhne stagnácii. Federálna obchodná komisia v USA, udelila pokutu 5 mld. USD 

spoločnosti Facebook za zneužitie dát klientov. 

V utorok Medzinárodný menový fond znížil odhad hospodárskeho rastu Singapuru pre tento 
rok na 2% z doteraz predpokladaných 2,3%. Čínske ministerstvo financií hovorí, že fiškálne 

výdavky stúpli v prvých 6 mesiacoch tohto roka medziročne o 10,7%, zatiaľ čo  fiškálne 

príjmy stúpli len o 3,4%. Nezamestnanosť vo Veľkej Británii od marca do mája stagnovala na 
úrovni 3,8%, čo predstavuje nezamestnanosť blízkej prirodzenej. Rast mzdy tu v rovnakom 

období zrýchlil z predošlých 3,5% na aktuálnych 3,6%. Americký minister financií Steven 

Mnuchin oznámil, že ministerstvo má vážne obavy z kryptomeny libra, v ktorej sa angažujú 
spoločnosti ako Facebook, Visa alebo PayPal. Uvedenie kryptomeny na trh by malo 

prebehnúť budúci rok. Maloobchodné tržby v USA za jún medzimesačne vzrástli o 0,4% pri 

očakávanom raste na úrovni 0,2%. Na druhej strane priemyselná výroba v USA v tomto 
období len stagnovala. 

V stredu bol Výborom pre bankovníctvo vypočúvaný riaditeľ projektu Facebookovej 

kryptomeny Libra David Marcus. Libra má nespočetné výhody pri realizovaní transakcií, no 
tento výsluch bol skôr o hrozbách, ktoré prináša spolu s globálnou silou sociálnej siete 

Facebook. Najväčší problém vidia v usídlení projektu vo Švajčiarsku a v nedostatočnej 

regulácii tohto odvetvia, ktorá môže viesť k jej zneužitiu. Medzinárodný menový fond znížil 
predpoveď rastu ruskej ekonomiky v tomto roku na 1,2% z predtým predpovedaných 1,4%. 

Inflácia za Eurozónu vzrástla medziročne za jún o 0,1% na 1,3%, čo mierne prekonalo 

očakávania o 0,1%. Inflácia v Anglicku medziročne za jún zostala na 2% z predchádzajúceho 
mesiaca, čím aj splnila trhové očakávania. V Amerike poklesol počet vydaných stavebných 

povolení za mesiac jún o 6,1% na 1 220 tis., pričom trh očakával mierny nárast o 0,1%. Ide o 

najnižší počet vydaných stavebných povolení od mája 2017. 

Kórejská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu na 1,50% z 1,75%. Ďalej znížila 

odhad tohtoročného rastu HDP na 2,2% z 2,5% a taktiež odhad tohtoročnej inflácie na 0,7% z 

predošlého odhadu 1,1%. Maloobchodné tržby vo Veľkej Británii očistené od pohonných 
hmôt medziročne vzrástli o 3,6% a pozitívne tak prekvapili analytikov, ktorý  očakávali rast 

len na úrovni 2,6%. Počet modelov elektrických áut dostupných spotrebiteľom v Európe by sa 

mal do roku 2021 viac ako strojnásobiť na 214 z 60 na konci roka 2018. Vyplýva to z analýzy 
Európskeho zväzu pre dopravu a životné prostredie. Ekonomika USA pokračovala v 

minulých týždňoch v miernom raste. Spotrebitelia naďalej míňajú a celkový výhľad je 
všeobecne pozitívny, hoci aj naďalej existuje hrozba narušenia rastu kvôli americkej 

obchodnej politike. 

Koncom obchodného týždňa zverejnilo Japonsko infláciu, kde medziročne za jún zostala na 
májovej hodnote 0,7%, čo je dosť výrazne pod priemerom, ktorý je na úrovni 3%. Nemecká 

inflácia cien výrobcov sa prepadla medziročne za jún na 1,2% o 0,7%, pričom trhové 

očakávania boli o niečo miernejšie na úrovni 1,4%. Ide o najnižšiu infláciu od decembra 
2016. Najviac spomalil rast cien energií a kapitálových statkov. Prebytok bežného účtu 

Eurozóny poklesol v máji medzimesačne o 7 mld. EUR na 13 mld. EUR. Index 

spotrebiteľskej nálady v Amerike, ktorú meria univerzita v Michigane vzrástol medzimesačne 
za júl o 0,2 bodu na 98,4, čo mierne sklamalo trhové očakávania. Larry Fink, riaditeľ jedného 

z najväčších hedžových fondov Blackrock povedal, že si nemyslí, že FED zníži sadzby o 

0,5% a taktiež sa vyjadril k ECB, že ak chce stimulovať ekonomiku mala by začať s nákupom 
majetkových cenných papierov. 

Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: predaje 

nových domov v Amerike, výrobný PMI v Nemecku, index podnikateľského prostredia 
v Nemecku, depozitná sadzba v EU, úroková sadzba v EU, HDP Ameriky. 
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Týždenný komentár 

Možnosti, ale aj hrozby kryptomeny Facebooku 

- Libry 

Upozornenie! Tento marketingový 

materiál nie je a nesmie byť 

chápaný ako investičné 

poradenstvo. Údaje, ktoré sa týkajú 

minulosti, nie sú garanciou 

budúcich výnosov. Investovanie 

v cudzej mene môže ovplyvniť 

výnosy v dôsledku výkyvov. 

Všetky obchody s cennými 

papiermi môžu viesť ako k ziskom, 

tak i k stratám. Spoločnosť 
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je subjekt regulovaný Národnou 

bankou Slovenska. 
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Zverejnené dňa 19.07.2019, 22:00 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty z 

18.07.2019 

Index BODY 
Kurz 

zmena za   

Spoločnosť Mena týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 338,9  -1,2  -1,5  64,6  

PX Index BODY 1067,4  1,1  -1,5  13,1  

CEZ CP  CZK 528,5  3,1  -8,4  -9,3  

KOMB CP  CZK 908,0  2,0  -3,9  2,6  

DAX Index BODY 12260,1  -0,5  -3,4  26,1  

EOAN GY  EUR 9,5  0,4  -2,5  -26,1  

SIE GY  EUR 99,5  -0,1  -15,6  7,6  

ALV GY  EUR 215,7  -0,2  17,4  66,4  

CAC Index BODY 5552,3  -0,4  2,5  28,1  

FP FP  EUR 48,2  -3,3  -8,9  -4,1  

BNP FP  EUR 42,0  -1,3  -19,0  -14,2  

SAN FP  EUR 74,6  1,5  3,4  -2,0  

AEX Index BODY 571,8  0,8  0,3  41,4  

RDSA NA  EUR 28,3  -2,2  -5,2  -7,1  

UNA NA  EUR 53,8  -0,2  10,9  71,2  

BEL20 Index BODY 3652,4  2,1  -4,1  16,7  

ENGI FP  EUR 13,8  -1,0  6,1  -28,5  

ABI BB  EUR 83,6  5,9  -5,8  0,6  

UKX Index BODY 7508,7  0,0  -2,3  11,2  

BP/ LN  GBP 517,7  -5,2  -9,2  4,9  

HSBA LN  GBP 662,7  -0,1  -7,7  10,6  

SPX Index BODY 2985,2  -0,9  6,4  50,9  

AMZN US  USD 1966,7  -2,2  8,5  448,4  

GOOGL US  USD 1134,5  -0,9  -5,4  87,5  

SPTSX Index BODY 16503,6  0,1  -0,2  8,1  

AC CN  CAD 44,4  4,3  100,0  357,2  

NEM US CAD 39,2  -0,5  8,6  58,2  

SHSZ300 Index BODY 3808,0  -0,0  9,0  76,0  

601857 CH  CNY 6,6  -1,8  -10,4  -11,6  

000063 CH  CNY 31,2  -3,0  89,0  179,4  

NKY Index BODY 21467,0  -0,8  -5,4  41,1  

6758 JP  JPY 5838,0  -2,3  -1,6  247,5  

8058 JT  JPY 2921,5  0,0  -5,5  36,5  
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