
 

  

 

 

 

 

V pondelok čínska vláda oznámila svoje ekonomické plány na nasledujúci rok, v rámci ktorých by mala 

od začiatku januára 2020 znížiť dovozné clá na stovky produktov od mrazeného bravčového mäsa až po 

niektoré vybrané typy polovodičov. Zníženie ciel zasiahne viac ako 850 produktov a clo na mrazené 

bravčové mäso by malo klesnúť z aktuálnych 12% na 8%. Taktiež prisľúbila väčšiu otvorenosť a prístup 

ku svojmu energetickému a telekomunikačnému trhu. Podľa agentúry Bloomberg uvedené kroky 

nesúvisia s obchodnou vojnou medzi USA a Čínou, ale ich cieľom je podporiť domácu ekonomiku, ktorej 

rast kvartálne spomaľuje, nakoľko v prvom kvartály aktuálneho roku rast čínskej ekonomiky predstavoval 

6,4%, v druhom kvartály poklesol na 6,2% a v tretom už na 6%. Európske akcie sa v pondelok mierne 

znížili po tom, čo sa v predchádzajúcom období priblížili k rekordnému maximu, keďže investori zamkli 

niektoré nedávne zisky v napätom obchodovaní pred vianočnými sviatkami. Investori mali na konci 

týždňa viac dôvodov na povzbudenie, keď britský parlament schválil dohodu premiéra Borisa Johnsona s 

Brexitom a prezident USA Donald Trump s tým, že Washington a Peking podpíšu počiatočný obchodný 

pakt „veľmi skoro“. Nové objednávky na kľúčové investičné produkty vyrobené v USA sa v novembri 

sotva zvýšili a objem dodávok klesol, čo naznačuje, že obchodné investície zostanú pravdepodobne 

brzdou hospodárskeho rastu v štvrtom kvartály aktuálneho roka. Tieto objednávky sa v novembri zvýšili 

medziročne o 0,7%. Spoločnosť Boeing oznámila, že v januári pozastaví výrobu svojho 

najpredávanejšieho prúdového lietadla 737 MAX, môžu za to najmä predošlé dve smrteľné nehody 

s týmto typom lietadiel. V utorok boli trhy v Ázii aj Európe zatvorené kvôli Štedrému večeru. Americké 

trhy boli otvorené, pričom obchodovanie sa nieslo v kľudnom sviatočnom duchu. Napriek Vianociam 

vyšli v Amerike viaceré makroekonomické dáta. Richmond výrobný index, ktorý hodnotí relatívnu úroveň 

obchodných podmienok vrátane zásielok, nových objednávok a zamestnanosti v USA vzrástol na -5 bodu 

pričom analytici očakávali jeho nárast na hodnotu 9 bodov. Americký ropný inštitút, ktorý hlási stav zásob 

americkej ropy, benzínu a destilátov zverejnil zásoby ropy v USA za posledný týždeň, pričom tieto zásoby 

klesli o 7,9 milióna barelov. V stredu boli akciové trhy na celom svete zatvorené kvôli sviatkom. Vo 

štvrtok Čína uviedla, že je v úzkom kontakte so Spojenými štátmi americkými pri podpise obchodnej 

dohody fázy 1, uviedlo ministerstvo obchodu krajiny a dodalo, že obe strany ešte stále podpisujú potrebné 

postupy. Spoločnosť Nissan Motor klesla o 3,1% na poslednú najnižšiu hodnotu, ktorá sa zaznamenala v 

septembri 2011 po tom, čo jej Jun Seki, viceprezident a bývalý uchádzač o pozíciu výkonného riaditeľa 

uviedol, že odchádza z firmy, aby sa stal prezidentom spoločnosti Nidec Corp. Európske akcie sa 

v skrátenom dovolenkovom týždni, obchodovali takmer na historicky najvyšších hodnotách. Pomohol tak 

optimizmus ohľadom svetového hospodárskeho výhľadu v priebehu obchodných rozhovorov medzi USA 

a Čínou. Nálada investorov dostala podporu do nového roka, keď došlo k zjavnému zmierneniu dvoch 

najväčších rizík pre globálny rast: dlhotrvajúca obchodná vojna v Číne a neistý odchod Británie z 

Európskej únie. Americké akcie mierne vzrástli uprostred pretrvávajúceho optimizmu v bezprostrednom 

obchode medzi USA a Čínou. Počiatočné žiadosti o štátne dávky v nezamestnanosti sa znížili o 13 000 na 

sezónne očistené 222 000 za týždeň končiaci sa 21. decembra. Štvrtková správa o nárokoch tiež ukázala, 

že počet ľudí poberajúcich dávky po počiatočnom týždni pomoci klesol o 6 000 na 1,72 milióna. 

Štvortýždňový kĺzavý priemer tzv. Pokračujúcich pohľadávok stúpol o 19 250 na 1,70 milióna. V piatok 

Turecko predstavilo prototypy svojich domácich elektroautomobilov, keď vláda oznámila rozsiahle 

stimuly na podporu ambícií prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vytvoriť vozidlo vyrobené v Turecku. 

Jeho cieľom je vyrobiť až 175 000 ročne elektromobilu v projekte, ktorý by mal za 13 rokov stáť 22 

miliárd lir (3,7 miliardy dolárov). Automobily bude vyrábať spoločnosť TOGG, ktorá založí vo výrobnom 

stredisku v Burse svoju prvú výrobnú linku. Očakáva sa, že projekt prispeje do tureckého hospodárstva 50 

miliárd dolárov v priebehu 15 rokov. Začiatok obchodovania v Ázii bol v piatok pokojný. Čínska 

centrálna banka v piatok zverejnila návrh pravidiel upravujúcich likvidáciu zlyhania podnikových 

dlhopisov v snahe posilniť riadenie rizika. Okrem toho boli v Ázii zverejnené viaceré makroekonomické 

dáta. HDP Vietnamu v štvrtom kvartáli vzrástol o 6,97% medziročne odhad bol 6,90%. Novembrová 

priemyselná výroba v Japonsku klesla o 8,1% medziročne, v súlade s odhadmi. Okrem toho Japonská 

centrálna banka včera oznámila, že v januári plánuje držať súčasné tempo nákupov dlhopisov. 

Volkswagen uviedol, že pri výrobe elektrických automobilov dosiahne kľúčový cieľ skôr, ako sa pôvodne 

predpokladalo. Nemecká automobilka vyrobí jeden milión elektrických vozidiel do konca roku 2023, teda 

o dva roky skôr, ako bolo plánované. Wall Street sa v piatok pohyboval na rekordných maximách, keďže 

investori boli podporený optimizmom ohľadne obchodného prímeria medzi USA a Čínou a zlepšujúcou sa 

globálnou ekonomikou. Všetky tri hlavné akciové indexy v USA sa otvorili na rekordných úrovniach, keď 

obchodníci fandili priaznivým ekonomickým údajom z Číny. Zásoby ropy podľa agentúry EIA minulý 

týždeň klesli o 5,47 milióna barelov na čo ropa zareagovala nárastom na trojmesačné maximá.  

Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: Španielske HDP za 

december a tretí kvartál, počet objednávok na nové domy v USA,  Cenový index výrobných manažérov 

v Číne, Cenový index výrobných manažérov v Nemecku, Miera nezamestnanosti v Nemecku za 

december, ISM výrobný index v USA.  
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Zverejnené dňa 27.12.2019 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z 26.12.2019 

Spoločnosť Mena 
 

týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 351,1  1,6  5,6  56,9  

PX Index BODY 1119,3  1,7  13,8  17,6  

CEZ CP  CZK 509,5  0,7  -3,7  -14,8  

KOMB CP  CZK 830,0  3,2  -2,4  -12,4  

DAX Index BODY 13337,1  0,4  25,4  34,4  

EOAN GY  EUR 9,6  -1,2  12,1  -25,0  

SIE GY  EUR 118,2  0,0  23,4  25,0  

ALV GY  EUR 220,6  -0,9  28,1  57,9  

CAC Index BODY 6037,4  1,3  30,5  40,5  

FP FP  EUR 49,3  1,4  8,7  13,0  

BNP FP  EUR 53,0  -0,6  37,4  6,8  

SAN FP  EUR 90,8  0,9  23,2  21,1  

AEX Index BODY 611,0  0,8  27,7  43,6  

RDSA NA  EUR 26,6  0,7  6,4  -5,2  

UNA NA  EUR 51,9  1,9  9,6  60,0  

BEL20 Index BODY 3996,4  0,7  24,5  20,9  

ENGI FP  EUR 14,7  1,4  25,7  -25,2  

ABI BB  EUR 74,5  3,3  29,9  -21,0  

UKX Index BODY 7644,9  1,4  14,3  15,7  

BP/ LN  GBP 484,0  1,0  -0,4  16,1  

HSBA LN  GBP 597,8  -0,2  -6,3  -2,7  

SPX Index BODY 3244,2  1,2  30,4  55,3  

AMZN US  USD 1893,8  5,7  29,6  512,7  

GOOGL US  USD 1361,0  0,3  29,3  151,3  

SPTSX Index BODY 17173,0  0,8  24,6  17,5  

AC CN  CAD 50,0  -0,1  99,0  338,2  

NEM US CAD 42,9  4,9  25,6  127,5  

SHSZ300 
Index BODY 4022,0  0,1  34,5  16,7  

601857 CH  CNY 5,8  -0,3  -19,4  -42,9  

000063 CH  CNY 33,6  0,8  71,7  119,8  

NKY Index BODY 23837,7  0,1  18,7  33,8  

6758 JP  JPY 7450,0  1,7  39,9  192,1  

8058 JT  JPY 2921,5  0,3  -3,3  30,9  
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