
 

  

 

 

 

 

V pondelok vyšla správa o tom ako  Čínska spoločnosť Huawei Technologies a podobní dodávatelia 

plánujú vstúpiť do budovania telekomunikačných sietí piatej generácie 5G v Nemecku, avšak spoločnosť 

Huawei čelí ťažkostiam. Môžu za to najmä bezpečnostné aspekty a nie obchodná hľadisko. Uviedol to 

hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej na základe varovania čínskeho veľvyslanca Wu 

Kchena, ktorý vyhlásil, že odmietnutie Huawei by mohlo mať dopad na vzájomný obchod. Wu Kchen 

ďalej upozornil na skutočnosť predaja miliónov nemeckých automobilov na čínskom trhu. Čínsky 

prezident Xi Jinping dnes ponúkol podporu vodkyni Hongkongu Carrie Lam a ocenil jej odvahu riadiť 

finančné centrum, ktoré je pod nadvládou čínskych pravidiel, v aktuálnych ,najťažších´´ časoch 

poznačených. Európske akcie sa v pondelok niesli v duchu piatkového rastu a odštartovali začiatok týždňa 

pozitívne. Mohol za to najmä prenesený sentiment z piatkovej dohody medzi USA a Čínou, solídne 

makroekonomické dáta z Číny, ukazujúce na zrýchlenie a prekonanie odhadov v oblasti maloobchodu 

a priemyselnej výroby. K pozitívnemu sentimentu na trhu prispeli aj výsledky volieb z Veľkej Británie. 

Americký vývoz do Číny by sa mal v rámci takzvanej obchodnej dohody fázy jedna medzi Washingtonom 

a Pekingom zdvojnásobiťBudúci 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. V utorok sa zverejnili 

makroekonomicke dáta, ktoré poukazovali na  Americké pracovné miesta, ktoré sa v októbri zvýšili z 18-

mesačného minima a prepúšťanie prudko pokleslo, čo zmierňuje obavy ktoré naznačovali, že dopyt po 

pracovníkoch oslabuje. Pracovné príležitosti a miera dopytu po pracovnej sile vzrástli za október o 235 

000 na 7,27 milióna, uviedlo ministerstvo práce vo svojom mesačnom prieskume. Americko-čínsky 

obchodný optimizmus a ubezpečujúce čínske makroekonomické údaje mali za následok, že ázijské a 

rozvíjajúce sa trhy dosiahli 18-mesačné maximum. Toyota Motor Company odhaduje globálny predaj áut 

počas roka 2020 na 10,77 milióna vozidiel. Spoločnosť by sa tak priblížila k svetovej jednotke, 

nemeckému Volkswagenu. Európske akcie skĺzli z rekordných úrovní kvôli správam, že britský premiér 

Boris Johnson je pripravený na tvrdé vyjednávanie v rozhovoroch o Brexite. Premiér Boris Johnson sa 

vyjadril, že využije svoju kontrolu nad parlamentom na zastavenie akéhokoľvek predĺženia prechodného 

obdobia Brexitu po roku 2020. Americké akcie sa v utorok pohybovali blízko rekordných úrovní štvrtý 

deň v rade, pretože dôvera investorov v americké hospodárstvo bola posilnená makroekonomickými 

pozitívnymi údajmi o bývaní a výrobe. V stredu Európske automobilky PSA a Fiat Chrysler vstúpili do 

záväznej dohody o fúzií. Predstavenstvo spoločnosti Fiat Chrysler dnes schválilo fúziu s PSA. Držitelia 

akcií FCA získajú za každú svoju akciu tejto firmy jednu akciu v novej spoločnosti. Čínska automobilka 

DongFeng oznámila, že spätne odkúpi niektoré akcie PSA a bude držať 4,5% podiel v zlúčenej 

spoločnosti po fúzii. Aktuálne má v PSA 12% podiel. Nemecká podnikateľská klíma podľa inštitútu Ifo 

vzrástla v decembri z úrovne 95,1 bodu na 96,3 bodu, čo je najvyššia hodnota od júna tohto roka. Veľká 

Británia zverejnila index spotrebiteľských cien za november, ktorý na medziročnej báze stagnoval na 

úrovni 1,5%. Spotrebiteľská inflácia v eurozóne však vzrástla z 0,7% na 1,0%, čo je však stále ďaleko od 

cieľa ECB. Spotrebiteľská inflácia v Kanade vzrástla v novembri na medziročnej báze z 1,9% na 2,2%. 

Spojené štáty by mohli zdvihnúť clá na európskej tovar, aby znížili svoj obchodný deficit so starým 

kontinentom, povedal v médiách americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer. Vo štvrtok Na 

súdny dvor EÚ, prišla sťažnosť od zväzu francúzskeho cestovného ruchu. Európsky súdny dvor tuto 

sťažnosť zamietol a uviedol, že Airbnb nie je realitná kancelária ale online platforma. "Povaha spojenia 

medzi sprostredkovateľskou službou a províziou z ubytovania nie je dostatočným dôvodom zmeniť 

klasifikáciu tejto sprostredkovateľskej služby ako službu informačnej spoločnosti," uviedol Súdny dvor 

EÚ. aponska centrálna banka na svojom decembrovom zasadnutí ponechala svoju krátkodobú úrokovú 

sadzbu na úrovni -0,1 %. Index cien výrobcov z Južnej Kórei medzimesačne klesol z 103,8 b. na 103,61 

b., pričom priemer od 1965 do 2019 sa pohybuje na úrovni 58,56 b. Anglicka centrálna banka ponechala 

svoju úrokovú sadzbu 0,75 % nezmenenú, na základe hlasovania výboru pre menovú politiku s výsledkom 

7 za ponechanie a 2 za zníženie. Maloobchodný predaj vo Veľkej Británii sa už štyri mesiace za sebou 

drží v záporných číslach, s výnimkou októbra kedy stagnoval, aktuálne dáta za december ukazujú na 

pokles o -0,6 V piatok Prezident Xi Jinping povedal, že Čína by nikdy nedovolila zahraničným silám 

zasahovať do svojich osobitných regiónov vrátane Hongkongu, tak ako prisahal v novej pro pekinskej 

vláde pre hazardné stredisko v Macau. Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti GfK, ktorý bol v piatok 

zverejnený sa nálada spotrebiteľov v Nemecku mierne zhoršila. Americká internetová spoločnosť Google 

dostala vo Francúzsku pokutu vo výške 150 miliónov eur. Francúzsky kontrolný úrad vo svojom 

rozhodnutí konštatoval narušenie konkurenčného prostredia spoločnosťou Google. Pokuta zahrňuje aj 

nejasnosti ohľadom reklamy na stránkach jeho služby Google Ads   

Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: index predaju nových 

domov v USA, prejav guvernéra Japonskej národnej banky 
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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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