
 

  

 

 

 

 

V pondelok prezident USA Donald Trump oznámil, že Spojené štáty okamžite znovu zavedú clá na oceľ a 

hliník dovážané z Argentíny a Brazílie. WTO dospela k záveru, že EÚ doteraz úplne neukončila 

subvencovanie výrobcu leteckej techniky Airbus. Agentúre Reuters to povedali zdroje oboznámené so 

situáciou. Novembrový index nákupných manažérov PMI v eurozóne vzrástol na 46,9 bodov, pričom 

odhad bol na úrovni 46,6 bodov. Rast eurozóny zostáva slabý. Táto slabosť bola spôsobená predovšetkým 

globálnymi faktormi. Výhľad svetovej ekonomiky zostáva pomalý a neistý. Index nákupných manažérov 

PMI v USA vzrástol v novembri podľa spresnených údajov na 52,6 bodov oproti odhadu 52,2 bodov. 

Tržby z internetového predaja v USA o tohtoročnom čiernom piatku dosiahli rekordnú úroveň  7,4 

miliardy USD. Medziročne sa tak zvýšili takmer o pätinu, a to na úkor kamenných obchodov. Vyplýva to 

z údajov spoločnosťou Adobe Analytics a RetailNext.V utorok sa Spojené štáty vyjadrili že zvažujú 

zavedenie nových ciel s Francúzskom, kvôli digitálnej dani na technologické giganty. USA pohrozilo 100 

% clami na francúzske víno, syry a ďalšie produkty. Hrubý domáci produkt Južnej Kórei v tretom kvartáli 

vzrástol o 0,4 %, medziročný nárast HDP je na úrovni 2 %. Predaj automobilov v Nemecku zaznamenal 

výrazný nárast za november na úrovni 10%. Avšak produkcia automobilov klesla o 9 % v tomto roku, pre 

Nemecko sú automobilky hlavným ťahúňom ich ekonomiky. Britské PMI v stavebníctve sa v novembri 

mierne zvýšilo, medzimesačne o 1,3 b. na 45,3 b. Ceny výrobných podnikov v eurozóne klesajú už tretí 

mesiac za sebou, v októbri klesli ceny o – 1,9 %. Index ISM podnikateľského prostredia v New Yorku 

vzrástol v novembri na svoje sedemmesačné maximum z 47,7 b. na 50,4 b., pritom v septembri bol na 

svojom tohto ročnom minime 42,8 b.V stredu hýbala trhmi správa, že zakladatelia technologickej 

spoločnosti Google Larry Page a Sergey Brin odstupujú z vedenia materskej spoločnosti Alphabet, ich 

miesto v čele konglomerátu zaujme generálny riaditeľ Googlu Sundar Pichai. Page a Brin, avšak aj 

naďalej sa budú podieľať ako aktívny členovia predstavenstva, akcionári a spoluzakladatelia. Japonský 

výrobca herných konzol a videohier Nintendo oznámil, že 10. decembra oficiálne uvedie svoju novú hernú 

konzolu na trh v Číne. Bude sa tu predávať za 2 099 CNY (269 EUR), partnerom bude čínska 

technologická skupina Tencent. Kompozitný PMI Číny za november medzimesačne vzrástol o 1,3 bodu 

na 53, po najväčšej expanzii súkromného sektora od začiatku minulého roka. Záujem o akcie 

saudskoarabskej štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco je výrazne vyššia, než sa predpokladalo. Veľkí 

investori zatiaľ predložili objednávky na akcie za 50,4 mld. USD. Kompozitný PMI si za november 

v Amerike výrazne polepšil, keď vzrástol o 1,1 bodu na 52. Index vzrástol na obidvoch stranách, výrobný 

aj index služieb.Vo štvrtok sa konalo v poradí 177. zasadnutie ropného kartelu OPEC vo Viedni. OPEC 

na zasadnutí odsúhlasil novú dohodu o oficiálnych produkčných cieľoch skupiny. Jedná sa o zníženie 

produkcie ropy v prvom kvartáli 2020 o 500 000 barelov denne. Dohodu ešte musí ratifikovať širšia 

skupina, známa ako OPEC+, do ktorej patrí aj Rusko. Čínsky Huawei vzniesol proti Federálnej komisii 

pre komunikáciu v USA (FCC) právnu výzvu potom, čo orgán označil technologického giganta za 

bezpečnostnú hrozbu a rozhodol sa ho vylúčiť z vládneho dotačného programu. HDP eurozóny vzrástlo v 

treťom kvartáli tohto roka podľa odhadu o 1,2% na medziročnej báze, v súlade s očakávaniami trhu. Počet 

nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň klesol o 10 000 na sedemmesačné 

minimum 203 000 (odhad trhu bol 215 000). Americký minister financií Steven Mnuchin vyzval všetky 

krajiny, aby pozastavili plány na zavedenie takzvanej digitálnej dane, a umožnili tak, že Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bude môcť dosiahnuť medzinárodnú dohodu o riešení tejto 

záležitosti.V piatok bolo najrozoberanejšie IPO saudskoarabského ropného gigantu Saudi Aramco, ktoré 

má byť najväčším na svete. Saudi Aramco stanovili cenu za akcií na hornej hranici uvedeného rozpätia 

a to na 32 rijálov. Spoločnosť tak pri predaji len 1,5% svojich akcií získa 25,6 miliardy amerických 

dolárov. Čínske ministerstvo financií v piatok oznámilo, že plánuje zrušiť clá na časť sóje a bravčového 

mäsa dovážaných zo Spojených štátov amerických. Oslobodenie od ciel sa bude priznávať jednotlivým 

spoločnostiam na základe ich žiadosti. Problém Talianska s obrovským verejným dlhom a stagnujúcou 

ekonomikou nepredstavuje problém len neho samotného ale aj pre Európsku úniu, ktorá sa usiluje 

presadiť 3 dôležité reformy, avšak pre nepriaznivú situáciu v Taliansku to nebude možne tak rýchlo 

presadiť. Rast americký akcií a pokles amerických dlhopisov zapríčinila správa o silných pracovných 

miestach, ktorá následne posilnila dôveru v najväčšiu svetovú ekonomiku. Nárast o 266 000 novo 

vytvorených pracovných miest v novembri pomáha posilniť nádeje na oživenie globálneho rastu. 

Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: HDP Japonska za tretí 

kvartál, HDP Veľkej Británie za tretí kvartál, ZEW sentiment v Nemecku, jadrová CPI za november 

v USA, Zasadnutie Fedu o úrokových sadzbách, Index priemyselnej produkcie v USA za november, 

Maloobchodné tržby v USA za november.  
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Zverejnené dňa 6.12.2019 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z 5.12.2019 

Spoločnosť Mena 
 

týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 345,9  0,7  3,6  57,2  

PX Index BODY 1091,2  1,0  5,1  8,4  

CEZ CP  CZK 504,0  -1,9  -6,1  -18,4  

KOMB CP  CZK 802,5  1,1  -10,7  -19,6  

DAX Index BODY 13157,8  -0,6  21,7  30,4  

EOAN GY  EUR 9,2  -2,8  4,7  -32,2  

SIE GY  EUR 116,8  -0,3  19,6  23,8  

ALV GY  EUR 216,7  -0,3  23,1  56,0  

CAC Index BODY 5861,3  -0,7  22,6  32,6  

FP FP  EUR 47,8  0,3  0,9  5,8  

BNP FP  EUR 50,8  -0,3  21,7  -2,1  

SAN FP  EUR 83,3  -1,4  10,2  9,4  

AEX Index BODY 602,3  0,8  20,7  39,7  

RDSA NA  EUR 26,0  -0,2  1,6  -4,7  

UNA NA  EUR 54,4  1,2  13,4  62,7  

BEL20 Index BODY 3927,0  0,5  18,1  17,7  

ENGI FP  EUR 14,6  1,7  24,4  -28,8  

ABI BB  EUR 71,7  -0,2  14,7  -23,9  

UKX Index BODY 7235,2  -1,5  7,9  7,3  

BP/ LN  GBP 472,2  -1,7  -6,2  11,2  

HSBA LN  GBP 561,9  -2,5  -11,7  -12,6  

SPX Index BODY 3146,9  0,2  16,7  51,6  

AMZN US  USD 1745,7  -3,1  2,7  458,4  

GOOGL US  USD 1338,1  2,6  24,1  153,4  

SPTSX Index BODY 17021,4  -0,1  14,0  17,6  

AC CN  CAD 49,8  -0,5  79,1  314,9  

NEM US CAD 39,7  3,5  24,7  108,8  

SHSZ300 
Index BODY 3902,4  1,9  22,7  24,9  

601857 CH  CNY 5,6  0,9  -25,1  -44,3  

000063 CH  CNY 31,9  3,9  59,6  136,8  

NKY Index BODY 23354,4  0,3  8,6  30,3  

6758 JP  JPY 7068,0  2,4  20,1  164,0  

8058 JT  JPY 2922,0  2,0  -4,5  30,2  
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