
 

  

 

 

 

Obchodný týždeň v pondelok  sa v Bangkoku na samite ASEAN stretli krajiny juhovýchodnej 
Ázie a pacifiku, kde sa dohodli, že v budúcom roku by mali podpísať dohodu o voľnom 

obchode medzi sebou. Obchodnú dohodu by malo podpísať 16 krajín a však India odmieta 

dohodu v aktuálnej forme. India je nespokojná s touto dohodou a dnes predložila svoje 
výhrady, dokonca indicky premiér považuje aktuálnu dohodu za neférovú voči jeho krajine. 

Čína a USA ohlásili, že obchodný konflikt, ktorý trvá medzi krajinami 16 mesiacov 

a ohrozuje globálnu ekonomiku, môže onedlho skončiť. Spoločne krajiny oznámili významný 
pokrok v rokovaniach a predbežná dohoda by sa pravdepodobne mala podpísať už tento 

mesiac v USA. Americké akciové indexy S&P500, Dow Jones Index a NASDAQ otvorili na 

svojich historických maximách. V utorok Čína tlačila na prezidenta USA Donalda Trumpa, 
aby odstránil ďalšie clá uvalené v septembri ako súčasť „prvej fázy“ obchodnej dohody medzi 

USA a Čínou. Dohoda, ktorú môžu tento mesiac podpísať Trump a čínsky prezident Xi 

Jinping na ešte zatiaľ neurčenom mieste, by podľa všeobecných očakávaní mala  obsahovať 
záväzok USA zrušiť naplánované clá na 15. december tohto roku, namierené na čínsky dovoz 

v hodnote 156 miliárd dolárov, vrátane mobilných telefónov, prenosných počítačov a hračiek. 
Optimizmus v obchodných rokovaniach pomohol európskym akciám priblížiť sa na najvyššiu 
úroveň za takmer dva rok. Významný prieskum ISM sa týkal nepriemyselného indexu 

nákupných manažérov, ktorý prekonal očakávania predstavujúce úroveň 53,5, a z úrovne 52,6 

si polepšil na už aktuálnu úroveň 54,7 %. V stredu Tempo rastu hospodárstva eurozóny sa 
spomalilo viac, ako sa čakalo, pretože kríza vo výrobnom sektore menového bloku by sa 

mohla pri dlhotrvajúcom napätí v globálnom obchode rozšíriť aj do dominantného odvetvia 

služieb. Uviedol to dnes Medzinárodný menový fond (MMF).Fond zároveň revidoval smerom 
nadol odhad rastu eurozóny v tomto roku na 1,2 percenta z 1,3 percenta, ktoré očakával v 

apríli. To je výrazné spomalenie v porovnaní s minuloročnou expanziou hospodárstva 

euroregiónu o 1,9 percenta. V rokoch 2020 a 2021 predpovedá MMF eurozóne rast 
ekonomiky o 1,4 percenta, namiesto o 1,5 percenta. Čína a Francúzsko podpísali kontrakty v 

celkovej hodnote 15 miliárd amerických dolárov (13,50 miliardy eur) počas návštevy 

prezidenta Emmanuela Macrona v ázijskej krajine. Produktivita v 3. kvartáli v USA klesla o 
0,3%, odhad analytikov bol rast o 0,9%. Schôdzka medzi americkým prezidentom Trumpom 

a čínskym lídrom Si by mohla byť odložená na december. Vo štvrtok sa Čína a Spojené štáty 

sa dohodli, že budú vzájomne znižovať clá za tovary druhej strany, pokiaľ bude dosiahnutá 
obchodná dohoda. Hovorca čínskeho ministerstva obchodu uviedol, že vyjednávači oboch 

krajín viedli v posledných dvoch týždňoch intenzívne a konštruktívne rokovania a dohodli sa 

odstránení dodatočných ciel v prípade pokroku v dosiahnutí obchodnej dohody. Tieto 
informácie potvrdil aj predstaviteľ amerického vyjednávacieho týmu. Obe strany pokračujú 

v rokovaniach kde a kedy bude podpísaná prvá dohoda, tzv. fáza jedna. Európska komisia 

zatiaľ s Talianskom nezačne disciplinárne konanie kvôli rozpočtovým plánom tejto krajiny na 

budúci rok. Európska komisia znižuje výhľad tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky na 

0,4% z 0,5%, pre rok 2020 výraznejšie na 1,0% z 1,4%. Ekonomika Európskej únie tento rok 
porastie zhodne s doterajšími odhadmi o 1,4 percenta. Rast hospodárstva krajín eurozóny však 

bude oproti minulej predpovedi slabší o desatinu bodu a dosiahne 1,1%. V závere týždňa 

Čínska obchodná bilancia sa v októbri zvýšila tretí mesiac v rade za sebou z 32,97 mld. USD 
na 42,81 mld. USD. Export z Číny v októbri mierne klesol o 0,9 % na 212,93 mld. USD. 

Import do Číny sa v októbri znížil medziročne o 6,4 %. Japonské výdavky domácnosti 

výrazné vzrástli, v septembri medzimesačne o 9,5 %, čo bol najväčší rast výdavkov 
domácnosti v tomto roku. Nemecky obchodný prebytok sa v septembri zvýšil z 16,4 mld. 

EUR na 21,1 mld. EUR, Švajčiarska nezamestnanosť v októbri mierne vzrástla na 2,2 %, 

nezamestnanosť stagnovala na úrovni 2,1 % od júna tohto roka. Švajčiarsko ma všeobecne 
nízku mieru nezamestnanosti, priemerná nezamestnanosť sa od roku 1995 drží na úrovni 3,22 

%. Nálada spotrebiteľov sa podľa Michiganskej Univerzity v USA zvýšila z 95,5 b. na 95,7 b. 
Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: USA, Čina predaj 

automobilov, Čina, Nemecko, UK, USA inflácia, UK obchodná bilancia, UK HDP, Nemecko ekonomický 

sentiment,  

 

 

Týždenný komentár 

Trump nesúhlasí so zrušením ciel 
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Zverejnené dňa 08.11.2019 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z 07.10.2019 

Index BODY 
Kurz 

zmena za   

Spoločnosť Mena týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 342,8  -0,9  3,6  55,9  

PX Index BODY 1078,3  1,5  -0,7  11,2  

CEZ CP  CZK 522,5  -0,1  -6,0  -13,3  

KOMB CP  CZK 788,0  0,6  -12,5  -20,4  

DAX Index BODY 13228,6  2,1  14,8  42,4  

EOAN GY  EUR 8,9  -1,4  2,0  -24,9  

SIE GY  EUR 113,8  8,4  9,9  29,3  

ALV GY  EUR 219,0  -0,3  17,1  66,9  

CAC Index BODY 5889,7  2,2  14,8  40,6  

FP FP  EUR 49,3  3,2  -4,2  5,9  

BNP FP  EUR 50,7  7,5  8,4  4,2  

SAN FP  EUR 83,0  1,8  4,7  13,7  

AEX Index BODY 596,5  2,7  12,9  45,0  

RDSA NA  EUR 27,2  3,7  -2,1  -4,4  

UNA NA  EUR 54,4  3,1  14,2  75,5  

BEL20 Index BODY 3876,9  2,2  9,1  23,3  

ENGI FP  EUR 14,2  -4,5  18,9  -23,8  

ABI BB  EUR 71,1  -0,3  8,4  -19,1  

UKX Index BODY 7359,4  0,8  3,1  12,1  

BP/ LN  GBP 508,6  2,3  -3,9  15,3  

HSBA LN  GBP 595,6  1,2  -7,5  -5,5  

SPX Index BODY 3083,9  0,6  9,9  51,8  

AMZN US  USD 1779,7  -0,7  1,4  493,5  

GOOGL US  USD 1305,9  2,6  19,3  136,7  

SPTSX Index BODY 16862,6  1,6  9,8  14,8  

AC CN  CAD 48,5  3,3  82,5  434,6  

NEM US CAD 36,4  -8,0  15,2  89,8  

SHSZ300 Index BODY 3973,0  0,5  25,4  58,8  

601857 CH  CNY 5,8  -1,7  -28,1  -25,3  

000063 CH  CNY 32,9  -3,4  65,3  165,8  

NKY Index BODY 23391,9  2,0  5,1  38,6  

6758 JP  JPY 6567,0  -0,9  5,1  190,8  

8058 JT  JPY 2876,5  4,1  -8,0  28,6  
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