
 

  

 

 

 

Čínska centrálna banka v pondelok vyhlásila, že začne s deštrukciou bankoviek použitých v 

nemocniciach, autobusoch a trhoviskách z oblastí s vysokým výskytom koronavírusu, informoval 

Business Insider. Centrálna banka tiež bude niektoré bankovky dezinfikovať a po 14 dňoch ich vráti do 

obehu. Komerčné banky dostali príkaz odložiť bankovky z postihnutých oblastí a odovzdať ich centrálnej 

banke. Japonská ekonomika za štvrtý kvartál klesla medziročne o 6,3 percenta, čo bol najvyšší prepad od 

obdobia apríl-jún 2014. Dôvodom bolo zvýšenie dane z obratu a devastujúci tajfún. Čínska centrálna 

banka ponúkla 200 miliárd CNY v ročných strednodobých úveroch a znížila úrokovú sadzbu o 10 

bázických bodov na 3,15%. Sadzby sa tak nachádzajú na najnižšej úrovni od roku 2017. Pondelkový stav 

epidémie, ktorá straší najľudnatejšiu krajinu sveta, hlásil už vyše 1 770 mŕtvych a počet nakazených 

prelomil hranicu 70 500. Čiastočná obchodná dohoda medzi USA a Čínou podľa ekonóma Gabriela 

Felbermayera poškodí "predovšetkým Nemecko". Felbermayer poukázal na to, že Čína sa v dohode 

zaviazala jednostranne zvýšiť dovoz tovarov z USA približne o 200 miliárd dolárov. To znamená, že 

Číňania tieto tovary prestanú dovážať z iných krajín, ktorým doteraz dávali prednosť. Čo sa týka 

amerických trhov, v pondelok boli trhy uzavreté z dôvodu sviatku dňa prezidentov. V utorok sa dostala na 

verejnosť správa, že čínske letecké spoločnosti od začiatku vypuknutia epidémie koronavírusu znížili 

počet palubných miest v domácom vzdušnom priestore o 10,4 milióna. Výrazne sa znížila aj letecká 

doprava priamo do Číny, ktorá klesla od vypuknutia epidémie o 80%. Čína by mala byť najväčším 

leteckým trhom na svete, avšak tato epidémia koronavírusu posunula krajinu až na 25 miesto. Čínske trhy 

v utorok opäť reagovali na epidémiu koronavírusu a oslabili. Viaceré podniky, ktoré sú závislé na výrobe 

z Číny hlásia problémy, medzi posledné pribudol Apple a uviedol, že pravdepodobne nedosiahnu 

odhadovaný zisk. Čo sa týka správ z Európy, spoločnosť Intesa Sanpaolo vyhlásila, že sa chystá prevziať 

spoločnosť UBI, tato banková akvizícia bude v hodnote 4,9 mld. EUR. Intesa plánuje finančne prostriedky 

na túto akvizíciu získať úpisom nových akcii na burze. Ďalej, španielsky verejný dlh klesol pod 96 % 

HDP na svoje šesť ročné minimum 95,5 % HDP. Zaujímavou správou z amerických trhov bolo, že 

výsledky spoločnosti Walmart za 4. kvartál skončili pod odhadom, a to 1,38 USD na akciu, analytici 

očakávali zisk na akciu 1,44 USD. V stredu sa tvorcovia menovej politiky FED-u zhodli na udržaní 

súčasného postoja k menovej politike. uviedli, že podľa zápisníc očakávajú, že ekonomický rast bude 

pokračovať miernym tempom po zmiernení neistôt v obchode a náznakoch stabilizácie globálneho rastu. 

Vypuknutie koronavírusu bolo označené ako nové riziko pre výhľad globálneho rastu, ktoré podľa členov 

FED-u je v súčasnosti potrebné pozorne sledovať, čo naznačuje, že súčasné tempo politiky je naďalej 

primerané. Nemeckí obchodníci so športovými potrebami Adidas a Puma, ktorí realizujú takmer tretinu 

svojho predaja v Ázii v stredu uviedli, že ich podnikanie bolo v dôsledku epidémie poškodené zatvorením 

obchodov v Číne. Vo štvrtok bol dlhodobý poradca amerického prezidenta odsúdený na 3 roky a 4 

mesiace väzenia. Roger Stone, ako poradca amerického prezidenta, Donalda Trumpa, bol odsúdený za to, 

že klamal spravodajskému výboru Snemovne reprezentantov USA o jeho pokusoch kontaktovať 

WikiLeaks, webovú stránku, ktorá zverejnila škodlivé e-maily o Trumpovom demokratickom volebnom 

súperovi Hillary Clintonovej z roku 2016, ktoré americkí spravodajskí predstavitelia uzavreli. Prokuratúra 

pôvodne požadovala trest v rozmedzí siedmich až deviatich rokov. Trump navrhnutý trest kritizoval ako 

príliš prísny. Japonská vláda vo štvrtok vyhlásila, že určí 12 priemyselných odvetví, v ktorých budú 

zahraniční investori, ktorí si kúpia podiel 1% alebo viac v japonských spoločnostiach, predmetom 

predbežného preverovania. Pravdepodobne pôjde o odvetvia ako jadrová energia, letectvo, verejné služby, 

plyn a telekomunikácie. Spoločnosti Carnival Corp a Royal Caribbean Cruises oznámili, že zrušené trasy 

v Ázii v dôsledku prepuknutia choroby ovplyvnia ich zisky na akciu viac, ako sa očakávalo. Morgan 

Stanley vo štvrtok uviedla, že plánuje získať spoločnosť E-Trade Financial Corp za 13 miliárd dolárov, 

čím posilní svoju pozíciu na trhu. Pôjde o najväčšiu akvizíciu veľkej banky na Wall Street od finančnej 

krízy v rokoch 2007 - 2009. Na konci týždňa cena zlata prudko vzrástla a dostala sa na sedemročné 

maximum. Ak budeme chcieť investovať do tejto komodity, za jednu trójsku uncu budeme musieť zaplatiť 

už vyše 1645 amerických dolárov. Ako hlavný dôvod prudkého rastu sa uvádza rozšírenie koronavírusu v 

Južnej Kórei, kde počet nakazených je už viac ako 200 ľudí. Ukázalo sa teda, že vírus by sa mohol rozšíriť 

aj v krajinách s veľmi vyspelými systémami zdravotnej starostlivosti. Ďalší impulz pre dnešný rast ceny 

zlata prišiel z Wall Street, keďže investičné banky ako Goldman Sachs či Citigroup ďalej zvýšili svoje 

cieľové ceny pre „žltý kov“ a tvrdia, že jeho cena by sa mohla priblížiť k magickej hranici 2 000 

amerických dolárov za 1 alebo 2 roky. Obchodná aktivita sa v eurozóne v tomto mesiaci zrýchlila viac, 

ako sa očakávalo. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý sa považuje za dobrý ukazovateľ 

ekonomickej aktivity a ekonomického zdravia sa zvýšil z 51,3 na 51,6, s čím prekonal očakávania 

analytikov, ktorý očakávali jeho mierny pokles. Asociácia realitných kancelárií v USA v piatok uviedla, 

že predaj domov klesol v januári o 1,3%. Tento pokles sa však v krátkej budúcnosti pravdepodobne 

zmierni, keďže počet stavebných povolení a rozostavaných domov sú na najvyššej úrovni od roku 2007. 

Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: úroveň zamestnanosti 

vo Švajčiarsku, HDP za 4. kvartál roku 2019 v Nemecku, Francúzsku, USA, v Kanade, miera inflácie vo 

Francúzsku, Nemecku, Taliansku, index nákupných manažérov (PMI) v Číne. 
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Týždenný komentár 

Cena zlata sa v dôsledku globálnych neistôt vyšplhala 

na sedemročné maximum 

 

Upozornenie! Tento marketingový 

materiál nie je a nesmie byť 

chápaný ako investičné 

poradenstvo. Údaje, ktoré sa týkajú 

minulosti, nie sú garanciou 

budúcich výnosov. Investovanie 

v cudzej mene môže ovplyvniť 

výnosy v dôsledku výkyvov. 

Všetky obchody s cennými 
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Zverejnené dňa 21.02.2020 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z 20.02.2020 

Spoločnosť Mena 
 

týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 354,3  -0,1  4,4  40,7  

PX Index BODY 1089,3  -1,2  2,9  7,3  

CEZ CP  CZK 500,0  0,0  -8,8  -15,3  

KOMB CP  CZK 781,5  -0,8  -17,6  -28,1  

DAX Index BODY 13579,3  -1,2  18,9  22,9  

EOAN GY  EUR 11,4  2,4  17,3  -3,2  

SIE GY  EUR 105,3  -1,2  11,5  8,1  

ALV GY  EUR 230,7  -0,2  19,4  57,4  

CAC Index BODY 6029,7  -0,7  16,0  24,8  

FP FP  EUR 44,3  -2,1  -10,9  -3,8  

BNP FP  EUR 53,2  -0,9  27,9  3,8  

SAN FP  EUR 93,3  1,2  27,7  6,8  

AEX Index BODY 617,3  -1,9  14,2  31,4  

RDSA NA  EUR 22,7  -2,3  -18,1  -21,2  

UNA NA  EUR 53,9  -1,7  9,1  44,0  

BEL20 Index BODY 4078,4  -2,6  13,7  12,5  

ENGI FP  EUR 16,6  2,9  20,8  -10,7  

ABI BB  EUR 66,2  -2,4  -3,1  -38,7  

UKX Index BODY 7403,9  -0,1  3,3  7,1  

BP/ LN  GBP 453,6  -0,7  -15,8  1,5  

HSBA LN  GBP 562,2  -3,8  -9,8  -7,1  

SPX Index BODY 3335,0  -1,2  20,2  58,0  

AMZN US  USD 2095,4  -2,5  29,4  446,2  

GOOGL US  USD 1482,4  -2,0  34,2  173,6  

SPTSX Index BODY 17850,3  0,2  11,6  17,7  

AC CN  CAD 42,3  -10,2  26,9  237,0  

NEM US CAD 49,5  12,4  43,2  93,5  

SHSZ300 
Index BODY 4149,5  4,1  17,9  

 
17,8  

601857 CH  CNY 5,4  1,7  -28,7  -51,5 

000063 CH  CNY 45,6  15,4  63,6  170,2 

NKY Index BODY 23386,7  -1,3  9,2  27,6  

6758 JP  JPY 7479,0  -1,9  40,8  133,6  

8058 JT  JPY 2865,0  -0,2  -10,1  22,1  
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