
 

  

 

 

 

 

V pondelok japonské HDP v 3. kvartáli vzrástlo o 1,8% na anualizovanej báze, očakával sa pritom sa rast 

len o 0,6%. Čínsky export v novembri klesol o 1,1% medziročne v dolárovom vyjadrení, očakávalo sa 

pritom rast o 0,8%. Import naopak vzrástol medziročne o 0,3% v dolárovom vyjadrení, analytici sa aj 

v tomto prípade mýlili keďže očakávali pokles o 1,4%. Japonský regulátor trhu s cennými papiermi 

odporučil uložiť spoločnosti Nissan pokutu zhruba 2,4 mld. JPY v súvislosti s obvineniami spojenými s 

bývalým predsedom Nissanu Carlosom Ghosnom. V nedeľu prebehli v Hongkongu ďalšie protesty a 

signalizujú, že budú pokračovať aj v budúcom roku. Nemecký prebytok obchodnej bilancie v októbri 

sezónne očistený bol na úrovni 20,6 miliárd eur , konsenzus podľa spoločnosti Reuters bol na 19,0 miliárd 

eur. Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny sa v decembri druhý mesiac za sebou zvýšila, a to na 0,7 

bodov oproti predchádzajúcim -4,5 bodov. Táto hladina predstavuje  najlepšiu úroveň za viac ako pol 

roka. Boeing zaplatí pokutu 3,9 milióna dolárov za montáž chybných súčiastok do 133 lietadiel. Verdikt sa 

týka strojov modelového radu 737 NG (Next Generation). FAA (Americká letecká agentúra) predpokladá 

podobné nedostatky aj u strojov rady MAX, ktoré spôsobili dve smrteľné letecké nehody a nesmú do 

vzduchu.  V utorok cena paládia vzrástla na rekordných 1 900 USD za uncu, potom čo ťažiarske 

spoločnosti v Južnej Afrike zastavili svoju výrobu kvôli odstávkam elektrickej energie zo strany štátu. 

Cena tohto vzácneho kovu však tento rok vzrástla už o 50%, kvôli jeho nedostatočnej ponuke. Paládium sa 

využíva najmä na výrobu katalyzátorov, ktorých produkcia a kvalita v posledných rokoch výrazne rastie 

najmä kvôli zvýšenej pozornosti ohľadom emisií. Ďalej sa paládium využíva aj pri výrobe 

elektrospotrebičov, čo je ďalšie veľmi rýchlo rastúce odvetvie, ktoré spolu s katalyzátormi poháňajú cenu 

tohto kovu do historických výšok. Predaj nových áut v Číne sa v novembri medziročne klesol o 3,6 % 

a tento prepad je už 17. mesiac za sebou. Znížil sa aj predaj vozidiel na alternatívny pohon, v Číne 

označovaných NEV. Patria tam elektrické a hybridné autá a vozidlá s vodíkovým pohonom. Členovia 

WTO sa dohodli na predĺžení 20-ročného moratória na zavádzanie ciel na digitálny obchod o 6 mesiacov. 

Zmiernili tak obavy, že ľudia budú musieť začať platiť clo za elektronické knihy či softvér. Produktivita 

práce na americkom trhu poklesla za tretí kvartál o 0,2 %, čo je však len o niečo menej, ako boli trhové 

očakávania. Akcie v Číne sa v stredu posunuli vyššie v nádeji, že čerstvé colné sadzby USA uvalené na 

čínsky spotrebný tovar v hodnote takmer 160 miliárd amerických dolárov sa môžu oneskoriť, ale z dôvodu 

nedostatočného formálneho potvrdenia zo strany Pekingu a Washingtonu boli zisky obmedzené. Čínske 

ministerstvo financií sprísni kontrolu prevodov vlastníctva finančných inštitúcií. Medzi tým sa na 

obchodnej burze Rijádu začalo s obchodovaním dlho očakávaného IPO Saudi Aramco. Vo svojej premiére 

na burze si už pripísala novú tržnú hodnotu 1,88 miliardy amerických dolárov. Americký výrobca 

elektromobilov Tesla plánuje investovať do svojej novej pobočky v Nemecku cez 4 miliardy eur. Vo 

štvrtok sa Christine Lagardeová na tlačovej konferencii vyjadrila aj k očakávanej revízii stratégie 

Európskej centrálnej banky. Produkcia ocele v Číne by v tomto roku mala stúpnuť na rekordných 988 mil. 

ton, budúci rok ale má však klesnúť na 981 mil. ton. Uviedol to prezident čínskeho vládneho inštitútu pre 

plánovanie a výskum v metalurgickom priemysle Li Sin-čchuang. V druhom kole cielených dlhodobých  

refinančných operácií TLTRO III. ECB poskytla 97,7 mld. EUR, pričom dopyt bol odhadovaný až na 120 

mld. EUR. Briti vo štvrtok ráno začali voliť v predčasných voľbách, v ktorých má podľa prieskumov 

navrch konzervatívna strana pod vedením Borisa Johnsona. Tieto voľby by mali vyriešiť spor ohľadom 

Brexitu, keďže konzervatívna strana by mala mať dostatočný počet miest v parlamente. Index cien 

výrobcov v Amerike za október medziročne vzrástol o 1,1 %, čiže rovnako ako predchádzajúci mesiac, 

pričom odhady boli o čosi vyššie na 1,2 %.V piatok bol v Ázií začiatok obchodného dňa podporený 

hlavne nádejou o ukončenie obchodnej vojny s USA. Čína sa však vyjadrila, že ak ku dohode nepríde, 

Peking začne od 15. decembra znova uplatňovať ďalšiu 25% sadzbu na vozidlá vyrobené v USA a 5% 

sadzby na automobilové súčiastky, ktoré boli pozastavené začiatkom roku 2019. Európske akcie v piatok 

prudko rástli kombináciou výsledku volieb v Spojenom kráľovstve a uvoľnením hroziacej obchodnej 

vojny medzi USA a Čínou. Konzervatívna strana britského premiéra Borisa Johnsona získala vo 

štvrtkových parlamentných voľbách absolútnu väčšinu v Dolnej snemovni. Podľa webu televízie Sky 

News po sčítaní hlasov v 610 z celkových 650 obvodov majú konzervatívci 337 mandátov. Opoziční 

labouristi sú so 198 kreslami druhí, zatiaľ prišli o 55 miest. Británia by tak mohla na konci januára opustiť 

Európsku úniu. Španielska jadrová inflácia za november zostala na úrovni 0,0% pričom naplnila 

očakávania analytikov. Medziročne sa tento ukazovateľ nezmenil a zostáva na úrovni 0,5%. Americké 

akcie zažívali v piatok jeden z najlepších dní za posledné obdobie. Okrem spomínanej správy o dohode 

medzi USA a Čínou hýbali trhom aj makroekonomické údaje ktoré dopadli pozitívne. Americké 

ministerstvo práce v piatok oznámilo, že dovozné ceny vzrástli minulý mesiac o 0,2 

Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: Čínska priemyselná 

produkcia za november medziročne, Nemecký Index nákupných výrobcov, Anglický Index nákupných 

výrobcov, Anglický Index priemerných zárobkov, Americké stavebné povolenia za november, Nemecký 

Ifo index podnikateľskej klímy, Jadrová inflácia Eurozóny za november, Kanadská jadrová inflácia za 

november, HDP Ameriky za tretí štvrťrok.  
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Zverejnené dňa 13.12.2019 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z 12.12.2019 

Spoločnosť Mena 
 

týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 345,9  0,0  3,3  58,6  

PX Index BODY 1093,4  0,2  6,2  12,6  

CEZ CP  CZK 504,5  0,1  -7,6  -15,2  

KOMB CP  CZK 804,0  0,2  -9,3  -17,6  

DAX Index BODY 13282,7  0,9  21,6  38,4  

EOAN GY  EUR 9,4  1,6  1,6  -24,6  

SIE GY  EUR 117,8  0,8  17,3  28,9  

ALV GY  EUR 219,7  1,2  24,7  63,3  

CAC Index BODY 5919,0  0,8  20,9  44,1  

FP FP  EUR 47,8  -0,3  -2,3  16,3  

BNP FP  EUR 52,1  2,2  23,4  8,0  

SAN FP  EUR 89,2  6,7  13,4  22,8  

AEX Index BODY 602,9  0,1  18,6  48,4  

RDSA NA  EUR 25,9  -0,2  -0,5  3,1  

UNA NA  EUR 54,2  -0,4  8,4  70,5  

BEL20 Index BODY 3936,1  0,2  15,7  23,9  

ENGI FP  EUR 14,6  -0,1  17,5  -23,0  

ABI BB  EUR 70,2  -2,2  11,1  -20,9  

UKX Index BODY 7353,4  1,6  6,9  16,7  

BP/ LN  GBP 462,5  -2,3  -10,1  19,9  

HSBA LN  GBP 574,6  2,3  -12,4  -4,8  

SPX Index BODY 3169,9  0,8  19,6  58,3  

AMZN US  USD 1765,9  0,8  6,5  474,6  

GOOGL US  USD 1347,3  0,6  25,5  158,3  

SPTSX Index BODY 17021,3  0,1  15,4  24,0  

AC CN  CAD 49,5  0,9  94,0  336,7  

NEM US CAD 41,3  3,7  24,2  116,6  

SHSZ300 
Index BODY 3968,2  1,7  25,3  24,3  

601857 CH  CNY 5,7  0,9  -25,6  -39,1  

000063 CH  CNY 33,2  4,0  69,0  129,9  

NKY Index BODY 24023,1  2,9  12,4  38,3  

6758 JP  JPY 7443,0  5,3  27,1  205,0  

8058 JT  JPY 2945,0  0,8  -6,4  37,0  
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