
 

  

 

 

 

Najvýznamnejšiu správu na začiatok tohto obchodného týždňa predstavoval útok dvoch dronov na ropnú 

rafinériu spoločnosti Aramco. Podľa vyjadrení spoločnosti môže trvať týždne až mesiace, kým bude 

spoločnosť schopná obnoviť dodávky ropy z rafinérie Abqaiq po víkendových útokoch. Spoločnosť verí, že 

aspoň polovicu výrobnej kapacity rafinérie by mohli obnoviť v krátkom čase. Cena ropy na túto udalosť 

reagovali až 12% nárastom na 61,5 USD za barel.  Predstavitelia Saudskej Arábie uvažujú o odklade 

vstupu štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco na akciovú burzu. Čo sa týkalo ázijských trhov, 

Priemyselná výroba v Číne stúpla v auguste v medziročnom porovnaní len o 4,4%, čo bol najpomalší rast 

od februára 2002. Donald Trump schválil uvoľnenie ropy zo strategických rezerv, ak to bude potrebné. "V 

súvislosti s útokom v Saudskej Arábii, ktorý môže mať vplyv na ceny ropy, som schválil uvoľnenie ropy zo 

strategických rezerv, ak to bude potrebné, v dostatočnom množstve, aby zostali trhy dobre zásobené." 

Zamestnanci General Motors v nedeľu vstúpili do štrajku kvôli novej pracovnej dohode medzi odbormi a 

automobilkou. Štrajk, do ktorého sa zapojilo 46.000 zamestnancov v USA zastupovaných zväzom UAW, je 

prvým väčším prerušením práce v GM od roku 2007. 

V utorok americká centrálna banka začala svoje dvojdňové zasadnutie. Trhy už dlhšiu dobu očakávajú 

ďalšie znižovanie sadzieb. Tieto očakávania sú podložené viacerými vyhláseniami guvernéra banky Jerome 

Powella, ktorý naznačoval že by mohlo dôjsť k zníženiu úrokových sadzieb. Boeing predpokladá, že 

Čínske letecké spoločnosti budú potrebovať v nasledujúcich 20 rokoch približne 8000 nových lietadiel. 

Index výrobných cien v Čine klesol najvýraznejšie za posledné tri roky v auguste a to o 0,8%. Index 

ekonomického sentimentu ZEW v eurozóne sa výrazne zlepšil o 21,2 b., po výraznom poklese na úroveň - 

43,6 b. Index ekonomického sentimentu sa tak isto výrazne zlepšil z – 44,1 b. na - 22,5b., týmto výrazným 

zlepšením sa napravil najvyšší prepad od decembra 2011. Tento negatívny sentiment bol hnaný hlavne 

obavami z konfliktu USA a Číny, keďže tieto obavy sa nenaplnili a ECB ohlásila stimuly, čím sa upokojila 

výrazne negatívna nálada. Priemyselná produkcia v USA vzrástla o 0,6 % v auguste po júlovom prepade o 

- 0,1%. 

V stredu sa Federálny rezervný systém rozhodol znížiť úrokové sadzby o 0,25 percentuálneho bodu. Jedná 

sa o druhé zníženie úrokových sadzieb za tento rok, pričom trhy už dlhšiu dobu počítali s týmto 

znižovaním. Guvernér banky Jerome Powell sa spolu s členmi predstavenstva zhodol na znížení sadzieb 

v pomere 7-3, s cieľom zabrániť výraznejšiemu poklesu amerického hospodárstva. Úradníci FEDu uviedli, 

že zníženie sadzieb je opodstatnené najmä kvôli rizikám vyvolaným Trumpovou obchodnou vojnou s 

Čínou, globálnym ekonomickým spomalením a ďalším zahraničným vývojom. Ázijské akciové trhy boli 

v stredu zmiešané počas ranného obchodovania, pričom väčšina investorov čakala na výsledok zo 

zasadnutia FEDu, ktoré sa konalo v neskorších hodinách. Čo sa týka makroekonomických ukazovateľov, 

v eurozóne bol zverejnený index spotrebiteľských cien, ktorý v medziročnom porovnaní zostal bez zmeny, 

na úrovni 1% a naplnil tak aj očakávania analytikov. Rovnaký ukazovateľ zverejňovala aj Veľká Británia, 

v ktorej index medziročne klesol na úroveň 1,7% oproti hodnote 2,1% z augusta minulého roka. Začiatok 

obchodovania v USA bol pokojný, medzi významné zverejnené ukazovatele patrili napríklad povolenia na 

bývanie, ktoré merajú zmenu počtu nových stavebných povolení vydaných vládou v USA. Množstvo 

povolení sa zvýšilo z 1,31 milióna na 1,419 milióna. Následné zasadnutie FEDu a rozhodnutie o znížení 

úrokových sadzieb o 0,25 spôsobil prepad amerických indexov. Investorov najviac zasiahlo vyjadrenie 

guvernéra, že pri súčasnom pozitívnom výhľade ekonomiky nevidí dôvod na ďalšie znižovanie. Ku koncu 

obchodného dňa sa však trhy postupne dokázali vzchopiť a zakončili bez výraznej zmeny.   

Vo štvrtok americká spoločnosť Microsoft oznámila záujem o kúpu vlastných akcií v hodnote  40 miliárd 

amerických dolárov a zároveň pokračovanie v snahe zvyšovať dividendy. V noci zo stredy na štvrtok o tom 

rozhodla správna rada spoločnosti. Program odkupovania akcií nemá konečný termín a firma ho môže 

ukončiť, kedy bude chcieť. Microsoft vyplatil prvé dividendy akcionárom v roku 2003. Od tej doby 

každoročne dividendy zvyšuje. Guvernér japonskej centrálnej banky Kuroda oznámil, že upravia operácie 

na trhu tak, aby zaistili dostatočnú strmosť výnosovej krivky. OECD znižuje odhad globálneho rastu na rok 

2019 na 2,9% z 3,2%. Nová talianska vláda zhoršila výhľad domácej ekonomiky pre tento i budúci rok. 

Tento rok by tak mal hospodársky rast v Taliansku podľa nových prognóz činiť len 0,1% a budúci rok 

0,4%. Predchádzajúca vláda pritom vo svojom aprílovom výhľade predpovedala, že HDP Talianska sa v 

tomto roku zvýši o 0,2% a v budúcom o 0,8%. Maloobchodné tržby vo Veľkej Británii bez pohonných 

hmôt stúpli medziročne o 2,2%, čakal sa rast o 2,3%. Britská centrálna banka ponecháva základnú sadzbu 

na nezmenenej úrovni  0,75%, rozhodnutie bolo jednomyseľné. V Amerike počet nových žiadostí 

v nezamestnanosti vzrástol minulý týždeň na 208 tisíc z predchádzajúcich 206 tisíc pri odhade rastu na 213 

tisíc. Výhľad filadelfského Fedu na september klesol na 12,0 bodov z predchádzajúcich 16,8 bodov.  

Posledný obchodný deň otvorili výsledky japonskej spotrebiteľskej inflácie, ktorá v auguste vzrástla na 

medziročnej báze o 0,3 %, oproti očakávania trhu na úrovni 0,6 %. Japonská centrálna banka znížila 

nákupy 5 až 10-ročných dlhopisov tretíkrát za 6 týždňov. Čínska centrálna banka rozhodla o znížení 

referenčnej úrokovej sadzby na historické minimum 4,20 %. Nemecko dnes zverejnilo index cien 

výrobcov, ktorého tempo rastu v auguste výrazne spomalilo, z 1,1 % na 0,3 %. Miera nezamestnanosti na 

Slovensku stagnovala v auguste na úrovne 5 %. USA dočasne oslobodí viac ako 400 produktov z Číny od 

colných poplatkov vo výške 25 %. Spojené štáty v piatok sankcionovali iránsku centrálnu banku a štátny 

investičný fond ako odvetné opatrenia za útoky na kľúčové saudskoarabské ropné zariadenia 

z predchádzajúceho víkendu. Donald Trump uviedol, že ide o najvyššie sankcie, aké boli kedy uvalené. 

Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: nemecký výrobný PMI, 

nemecký Ifo index podnikateľského prostredia, centrálna banka Nového Zélandu sa bude rozhodovať 

o zmene úrokových sadzieb, v Amerike bude zverejnení množstvo nových predaných domov, HDP za 

druhý štvrťrok a objem objednávok tovaru dlhodobej spotreby. 
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Týždenný komentár 

FED opäť znížil úrokové sadzby 

Upozornenie! Tento marketingový 
materiál nie je a nesmie byť 
chápaný ako investičné 
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obchody s cennými papiermi môžu 
viesť ako k ziskom, tak i k stratám. 
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Zverejnené dňa 20.09.2019, 22:00 
Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty z 

19.09.2019 

Index BODY 
Kurz 

zmena za   

Spoločnosť Mena týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 337,5  -2,4  2,9  60,4  

PX Index BODY 1060,3  1,0  -3,9  5,7  

CEZ CP  CZK 520,0  -0,1  -7,8  -20,3  

KOMB CP  CZK 812,0  -2,5  -10,2  -19,0  

DAX Index BODY 12468,0  -0,0  1,1  27,2  

EOAN GY  EUR 9,0  2,1  3,9  -29,7  

SIE GY  EUR 98,0  1,1  -11,0  1,7  

ALV GY  EUR 212,0  -0,0  11,4  53,1  

CAC Index BODY 5690,8  0,6  4,4  27,6  

FP FP  EUR 49,5  6,1  -9,6  -1,1  

BNP FP  EUR 45,3  -0,1  -16,6  -16,1  

SAN FP  EUR 83,3  4,8  11,6  -6,1  

AEX Index BODY 577,4  0,1  5,5  35,6  

RDSA NA  EUR 26,6  3,7  -6,1  -12,9  

UNA NA  EUR 53,8  -1,2  12,6  70,5  

BEL20 Index BODY 3738,7  0,2  -0,8  16,1  

ENGI FP  EUR 14,5  5,7  19,9  -27,0  

ABI BB  EUR 88,1  1,0  12,9  -1,2  

UKX Index BODY 7344,9  -0,3  -0,3  7,4  

BP/ LN  GBP 521,0  3,3  -6,2  10,1  

HSBA LN  GBP 615,6  -2,4  -7,5  -7,2  

SPX Index BODY 2994,7  -0,4  2,2  49,0  

AMZN US  USD 1785,4  -2,9  -8,2  438,9  

GOOGL US  USD 1227,5  -1,0  3,0  102,8  

SPTSX Index BODY 16879,0  1,2  4,1  10,6  

AC CN  CAD 42,8  -0,9  54,6  383,1  

NEM US CAD 39,5  2,4  28,7  63,3  

SHSZ300 Index BODY 3935,7  -0,9  15,4  62,3  

601857 CH  CNY 6,4  1,6  -27,3  -19,3  

000063 CH  CNY 34,4  -3,7  85,0  181,6  

NKY Index BODY 22079,1  1,5  -7,5  35,3  

6758 JP  JPY 6411,0  -1,6  -0,5  233,7  

8058 JT  JPY 2760,0  -1,4  -22,5  19,4  
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