
 

  

 

 

 

V pondelok sa cena ropy zvýšila na najvyššiu úroveň po tom, ako Chalifa Haftar, ktorý bojuje proti 

centrálnej vláde, oznámil zastavenie vývozu ropy z prístavu. Štátna ropná spoločnosť následne vyhlásila 

stav núdze, čo jej dáva právo pozastaviť akékoľvek kontrakty na dodávku ropy. Čínska ľudová banka na 

svojom zasadnutí ponechala svoju jedno-ročnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 4,15 %. Japonska 

priemyselná produkcia v novembri 2019 klesla o - 1 %, čo je miernejší pokles oproti októbru – 4,5 %. 

Medzinárodný menový fond, očakával pomalé zotavovanie európskeho hospodárstva, na tento rok ráta 

s rastom o 1,3 % a v ďalšom roku o 1,4 %. Nezamestnanosť aktuálne v európskej únii neklesá a ostáva na 

nízkej úrovni, čo je dobra správa pre európske hospodárstvo. 

V utorok sa vo švajčiarskom alpskom stredisku Davos konal jubilejný 50. ročník zasadnutia Svetového 

ekonomického fóra (WEF), ktorého sa zúčastnili špičky svetovej politiky, podnikatelia, ekonómovia 

i aktivisti. Donald Trump mal viaceré zaujímavé vyjadrenia, medzi ktorými bolo, že Fed znížil sadzby 

príliš pomaly, rokovania s Čínou ohľadom 2. fázy obchodnej dohody začnú veľmi skoro a vzťahy s Čínou 

neboli nikdy lepšie. Japonská centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu bez zmeny na úrovni - 

0,1%. Banka zároveň vylepšila svoj odhad rastu japonskej ekonomiky v tomto roku na  0,9% oproti 

predošlým  0,7%. Miera nezamestnanosti vo Veľkej Británii stagnovala v novembri na úrovni 3,8%. Do 

konca roka 2020 chce Facebook vo Veľkej Británii vytvoriť ďalších 1 000 pracovných miest.. 

 V stredu. akcie americkej automobilky Tesla prudko vzrástli a tak spoločnosť prekonala hranicu 100 

miliárd USD v trhovej kapitalizácií. Tesla sa tak stala prvou americkou automobilovou spoločnosťou, 

ktorej sa to podarilo. Hrubý domáci produkt Južnej Kórei rástol v poslednom štvrťroku 2019 najrýchlejšie 

od roku 2017, avšak keď sa pozrieme na celý rok, ekonomika zaznamenala najpomalší rast HDP od doby 

globálnej finančnej krízy. Britská vláda v decembri si požičala menej finančných prostriedkov na 

finančnom trhu ako sa očakávalo – oznámil to v stredu štatistický úrad krajiny. Švajčiarska národná banka 

oznámila, že by chcela čím skôr ukončiť politiku negatívnych úrokových sadzieb. Minimálna mzda 

v Španielsku sa zvýšila vláda o 5,5%. 

Vo štvrtok sa na zasadnutí Európskej centrálnej banky  nekonali žiadne prelomové zmeny v rámci 

úrokových sadzieb. ECB podľa očakávaní ponechala úrokovú sadzbu pre hlavné refinančné operácie na 

úrovni 0,00%, sadzbu pre jednodňové refinančné operácie na 0,25% a depozitnú sadzbu na úrovni -0,50%. 

V rámci programu zasadnutia, banka oznámila aj odštartovanie kľúčovej strategickej revízie. Hlavným 

bodom strategickej revízie by mala byť zmena formulácie cenovej stability. Aktuálnym inflačným cieľom 

bolo dosiahnutie úrovne tesne pod 2%, avšak v zmysle dnešného zasadnutia nie je vylúčená ani rovná 

úroveň 2%. Čínska centrálna banka oznámila, že aj naďalej plánuje znižovať náklady na financovanie 

hospodárstva, avšak musí brať do úvahy aj zvyšujúcu sa infláciu, aby v dôsledku „lacnejších“ peňazí 

nenabrala ešte väčšie hodnoty. Inflácia Číny sa momentálne nachádza na úrovni 4,5%. Thajská vláda 

navrhla nové daňové stimuly a úľavy, čím by chceli podporiť súkromné investície. Francúzsky minister 

financií Le Maire vyhlásil na Svetovom ekonomickom fóre vo Švajčiarsku, že zrušili spor s USA 

o zavedení novej digitálnej dane vo Francúzsku. Budú rokovať spolu s OECD o zavedení novej globálnej 

dane, ktorá by zdanila aspoň časť príjmov veľkých medzinárodných digitálnych spoločností a bola by 

prijateľná pre všetky strany. Prvá fáza obchodnej dohody medzi USA a Čínou pravdepodobne neprinesie 

žiadne výrazné zvýšenie amerického hospodárstva, ale vo veľkej miere klesne riziko poklesu. Dnešné 

najnovšie odhady vývoju inflácie a rastu HDP na rok 2020 sa takmer zhodujú odhadmi z predchádzajúcich 

mesiacov. 

V piatok sa Európska únia, Čína a ďalších 15 členov Svetovej obchodnej organizácie dohodli na vytvorení 

dočasného mechanizmu na urovnanie obchodných sporov po tom, čo konanie USA spôsobilo, že WTO 

bola minulý mesiac neschopná konať ako rozhodca svetového obchodu. Tento spor vznikol po tom, čo 

Washington zmrazil odvolací orgán, ktorý koná ako najvyšší súd pre medzinárodný obchod tým, že bránil 

v konaní schôdze orgánu viac ako dva roky. Následne dvaja z troch členov orgánu ukončili svoje funkčné 

obdobie v decembri, čo zapríčinilo nemožnosť vydávaní rozhodnutí a nefunkčnosť orgánu vo vykonávaní 

svojej funkcie a účelu. Britský finančný sektor stráca postupne nádej na zabezpečenie základného prístupu 

na trhy Európskej únie od 31. decembra. Deutsche Bank v piatok vymenovala do svojej dozornej rady 

bývalého nemeckého vládneho ministra Sigmara Gabriela, ktorý kedysi kritizoval banku kvôli 

obchodnému modelu založenému na špekuláciách. Makroekonomické správy sa týkali nemeckého indexu 

nákupných manažérov v oblasti výroby a služieb. Nemecký výrobný index nákupných manažérov si 

polepšil z predošlých 43,7 na úroveň 45,2, čím prekonal aj očakávania, ktoré boli na úrovni 44,5. Rovnaký 

index, ale zameraný na služby rovnako vzrástol z 52,9 na úroveň 54,2, čím taktiež došlo k prekonaniu 

očakávaní. Americké telefónne spoločnosti majú pozastavené svoje výdaje na budovanie siete novej 

generácie, do vtedy pokiaľ nebude schválená fúzia tretieho a štvrtého najväčšieho operátora v USA, teda 

fúzia medzi T-Mobile US a Sprint 

Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: Index nezamestnanosti 

ukazujúci jeho zmenu, mieru a celkový počet nezamestnaných v Nemecku a Eurozóne, index ukazujúci 

výrobný sentiment a sentiment v sektore služieb v Eurozóne, Index spotrebiteľských cien v Nemecku a 

Eruzóne, HDP za 4. kvartál v USA, HDP v Eurozóne. 

 
 

Týždenný komentár 

Vírus v Číne si vyžiadal prvé obete 
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Zverejnené dňa 24.01.2020 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z 23.01.2020 

Spoločnosť Mena 
 

týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 353,0  1,9  6,3  57,6  

PX Index BODY 1143,0  0,9  12,3  18,8  

CEZ CP  CZK 518,0  -0,2  -5,6  -10,5  

KOMB CP  CZK 804,0  -1,1  -10,9  -17,1  

DAX Index BODY 13576,7  0,4  22,0  27,5  

EOAN GY  EUR 10,5  2,6  11,3  -12,7  

SIE GY  EUR 117,9  0,7  19,1  16,8  

ALV GY  EUR 221,0  0,6  19,4  49,5  

CAC Index BODY 6024,3  -1,3  23,7  29,8  

FP FP  EUR 47,4  -2,3  0,8  3,1  

BNP FP  EUR 49,9  -1,7  20,6  1,9  

SAN FP  EUR 89,1  -3,3  22,1  6,6  

AEX Index BODY 614,2  -0,2  20,4  35,1  

RDSA NA  EUR 25,9  -1,9  -0,6  -10,9  

UNA NA  EUR 51,9  1,5  10,6  40,5  

BEL20 Index BODY 4002,8  -0,1  15,7  14,2  

ENGI FP  EUR 15,7  3,4  17,5  -19,5  

ABI BB  EUR 70,7  -1,8  7,6  -34,0  

UKX Index BODY 7586,0  -1,2  11,2  11,0  

BP/ LN  GBP 486,1  -2,1  -5,0  12,4  

HSBA LN  GBP 579,4  -2,5  -8,5  -7,3  

SPX Index BODY 3309,5  -0,2  25,2  61,3  

AMZN US  USD 1873,1  -0,3  13,2  499,6  

GOOGL US  USD 1475,3  1,7  36,1  172,2  

SPTSX Index BODY 17593,8  0,2  15,1  19,0  

AC CN  CAD 47,5  -7,1  66,9  294,3  

NEM US CAD 44,1  0,7  40,6  82,8  

SHSZ300 
Index BODY 4003,9  -3,5  26,8  12,1  

601857 CH  CNY 5,6  -3,3  -22,1  -56,0  

000063 CH  CNY 39,2  4,7  92,8  138,8  

NKY Index BODY 23827,2  -0,9  15,8  36,1  

6758 JP  JPY 7939,0  0,2  49,1  190,1  

8058 JT  JPY 2881,5  -0,3  -7,8  33,2  
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