
 

  

 

 

 

 

V pondelok čínsky minister zahraničia povedal, že zastavenie násilia a obnovenie poriadku v Hongkongu 

je teraz hlavná úloha. Centrálna vláda Číny pevne podporuje správkyňu Hongkongu Carrie Lam. 

Medzinárodný menový fond tento rok už tretíkrát zhoršil výhľad rastu ekonomiky Japonska pre tento rok. 

Dôvodom sú zvýšené riziká kvôli globálnemu ekonomickému spomaleniu. Hrubý domáci produkt tretej 

najväčšej ekonomiky sveta by mal tento rok vzrásť o 0,8 percenta namiesto doteraz očakávaných 0,9 

percenta. Spojené štáty uvažujú o zvýšení minimálneho veku pre nákup elektronických cigariet na 21 

rokov, oznámil to prezident Donald Trump. Miliardár a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg 

oficiálne vstúpil do boja o Biely dom. Sedemdesiatsedemročný mediálny magnát vyhlásil, že Spojené 

štáty si nemôžu dovoliť mať ďalšie štyri roky v čele republikána Donalda Trumpa.V utorok komunikovali 

hlavní vyjednávači obchodnej dohody medzi USA a Čínou. Prvé správy hovorili o pokračovaní 

v rokovaniach z ktorých vzíde predbežná dohoda. Tá by mala smerovať k ukončeniu obchodnej vojny, 

ktorá ohrozuje globálnu ekonomiku. Čína urobila aj krok k posilneniu duševného vlastníctva, čo bola 

jedna z kľúčových podmienok USA. Nemecká automobilka Audi plánuje prepustiť do roku 2025 približne 

9 500 zamestnancov, čím plánuje ušetriť finančné prostriedky na investície do elektromobilov, ktoré 

vytvoria následne 2 000 pracovných miest. Americky index spotrebiteľskej dôvery klesol za november zo 

126,1 b. na 125,5 b., analytici naopak očakávali nárast na úroveň 127 bodu. V októbri klesol v USA aj 

predaj nových domov o 0,7 %, čo je výrazný pokles po raste o 4,5 %. Obchodný deficit USA s tovarom sa 

podľa predbežných dát znížil o 6,0 %, čím sa umiestnil na najnižšiu úroveň za od júna 2018.V stredu bol 

Začiatok obchodného dňa v Ázii pokojný. Čínske výnosy priemyselných firiem klesli v októbri o 9,9% 

medziročne, najviac od roku 2011. Japonské akcie čerpali hlavne z rastúcej šance na ďalšie fiškálne 

stimuly. V Európe prezidentka Európskej komisie Ursula von der Leyen hovorila, že ochrana klímy je 

existenčným problémom pre Európu i svet a že nemáme čas ďalej čakať. Vo Francúzsku vzrástol počet 

uchádzačov o nové zamestnanie z 332 tisíc na 333 tisíc. Deutsche Telekom skúma možné spojenie sa s 

francúzskym kolegom Orangeom, avšak odmieta komentovať detaily týchto rokovaní. Americký 

ekonomický rast sa v treťom štvrťroku mierne zrýchlil, pričom hrubý domáci produkt vzrástol o 2,1% 

a prekonal očakávania analytikov ktorí odhadovali jeho nárast len o 1,9%. Objednávky na investičný 

tovar, minulý mesiac vzrástli o 1,2%, čo je najväčší nárast od januára 2019. Jadrový index výdavkov na 

osobnú spotrebu v októbri medziročne vzrástol len o 1,6% oproti odhad trhu +1,7%.Vo štvrtok Kongres 

chválil návrh zákona, ktorým podporuje prodemokratické protesty v Hong Kongu. Keďže tento zákon 

väčšinovo schválili obe komory kongresu, prezident Trump prakticky nemohol cúvnuť. Japonské 

maloobchodné predaje sa medziročne za október prepadli o 7,1%, pričom predchádzajúci mesiac 

zaznamenali nárast o 9,2% (priemerný medziročný nárast maloobchodných predajov v Japonsku je na 

úrovni 4,5%). %. Podnikateľské podmienky v Eurozóne za mesiac november mierne medzimesačne 

poklesli o 0,03 bodu na úroveň - 0,23 bodu, pričom sa očakával rast na - 0,14 bodu. Pokles nastal najmä 

z dôvodu poklesu objednávok a výroby. Ekonomická nálada však v Eurozóne vzrástla medzimesačne za 

október o 0,5 bodu na 101,3. V Amerike boli vo štvrtok akciové trhy zatvorené, pretože mali deň 

vďakyvzdania.V piatok čínsky predstavitelia pohrozili, že podniknú určité ,,protiopatrenia´´ kvôli 

rozhodnutia prezidenta USA Donalda Trumpa podpísať návrh zákona, ktorý podporí protesty 

v Hongkongu. Zároveň námestník ministra zahraničných vecí v Číne Le Yucheng požiadal Washington 

aby okamžite prestali zasahovať do vnútorných záležitostí Číny. Európska únia vykázala v októbri 

najmenšiu mieru nezamestnanosti od polovice roku 2008. Predstavuje to pokles o desatinu percentuálneho 

bodu oproti septembru a zároveň pokles o pol percentuálneho bodu medziročne. Bankári Európskej 

centrálnej banky konštatovali, že by ECB mohla zmeniť svoj inflačný ciel na 2% namiesto súčasných ,, 

okolo´´ 2%. Má sa tak stať v nasledujúcej revízií stratégie ECB. Taktiež sa majú v nej posúdiť možnosti 

reakcie na klimatickej situácie. Ročný jadrový index spotrebiteľských cien Európskej únie vzrástol o 0,2% 

z predošlých 1,1% na 1,3% a mesačnom horizonte si tento index polepšil z -0,1% na 0%. Wall Street v 

piatok poklesol, keď sa obchodné napätie medzi USA a Čínou zvýšilo po tom, čo Peking silne odsúdil 

rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa podpísať návrh zákona, ktorý podporil protesty 

v Hongkongu. 

Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: ročné a mesačná 

maloobchodné tržby Nemecka a EU, priemyselný index nákupných manažérov EU, Nemecka, VB,  USA, 

kvartálny  hrubý domáci produkt EU, mesačný a ročný index výrobných cien EU  

 
 

Týždenný komentár 

Protesty v Hongkongu majú svoj dopad na 

obchodnú vojnu medzi USA a Čínou 
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Zverejnené dňa 29.11.2019 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z 29.10.2019 

Spoločnosť Mena 
 

týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 343,5  0,4  4,2  55,5  

PX Index BODY 1080,8  -0,1  1,4  7,3  

CEZ CP  CZK 513,5  -0,5  -6,6  -17,0  

KOMB CP  CZK 794,0  -0,3  -12,0  -19,6  

DAX Index BODY 13240,0  0,6  17,2  32,7  

EOAN GY  EUR 9,5  5,0  6,2  -24,0  

SIE GY  EUR 117,1  2,0  14,5  23,1  

ALV GY  EUR 217,5  -0,5  15,0  57,1  

CAC Index BODY 5906,0  0,2  18,0  34,5  

FP FP  EUR 47,7  -2,9  -1,5  6,0  

BNP FP  EUR 51,0  -1,1  13,9  -1,1  

SAN FP  EUR 84,6  0,7  7,2  8,6  

AEX Index BODY 598,0  0,9  14,9  40,4  

RDSA NA  EUR 26,1  -1,8  -2,2  -3,0  

UNA NA  EUR 53,9  2,3  10,1  63,7  

BEL20 Index BODY 3905,6  0,7  11,8  18,8  

ENGI FP  EUR 14,4  2,4  18,4  -27,5  

ABI BB  EUR 71,9  0,7  6,7  -23,9  

UKX Index BODY 7357,4  0,4  4,5  9,4  

BP/ LN  GBP 481,2  -3,6  -7,8  14,5  

HSBA LN  GBP 576,0  -0,7  -13,9  -9,6  

SPX Index BODY 3146,0  1,4  14,7  52,2  

AMZN US  USD 1806,2  4,1  7,9  433,4  

GOOGL US  USD 1306,7  0,5  19,4  138,0  

SPTSX Index BODY 17081,4  0,7  12,4  15,8  

AC CN  CAD 50,3  2,3  75,6  349,9  

NEM US CAD 38,4  0,4  21,6  108,6  

SHSZ300 
Index BODY 3828,7  -0,6  22,0  36,3  

601857 CH  CNY 5,6  -0,4  -26,2  -31,6  

000063 CH  CNY 30,7  0,0  54,6  135,0  

NKY Index BODY 23293,9  0,8  4,6  33,4  

6758 JP  JPY 6904,0  3,3  16,3  165,5  

8058 JT  JPY 2866,0  0,9  -6,4  27,7  
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