
 

  

 

 

 

V pondelok ceny ropy stratili viac ako štvrtinu svojej hodnoty a boli stanovený ich najväčší denný pokles 

od prvej vojny v Perzskom zálive po tom, čo Saudská Arábia znížila svoje oficiálne ceny na trhu, ktorý už 

bol negatívne ovplyvnený koronavírusom na globálny dopyt. Saudská Arábia znížila svoje oficiálne 

predajné ceny a pripravila plány na zvýšenie hrubej produkcie. Načasovanie situácie s nižšími cenami by 

malo byť obmedzené na niekoľko mesiacov, pokiaľ celý vírusový dopad na globálny trh a dôvera 

spotrebiteľov nespôsobí ďalšiu recesiu. Apple vo februári predal v Číne menej ako pol milióna telefónov 

iPhone. Podľa údajov vlády sa v pondelok objavil pokles o polovicu kvôli koronavírusu. Celkovo značky 

mobilných telefónov predali vo februári v Číne celkovo 6,34 milióna zariadení, čo predstavuje pokles o 

54,7% zo 14 miliónov v rovnakom mesiaci minulého roka. Európske akcie sa  skončili osemmesačným 

minimom, ktoré sa po prudkom poklese cien ropy prepadli do oblasti medvedieho trhu. Európske firmy v 

súčasnosti stratili hodnotu takmer 3 bilióny dolárov, pretože rýchle šírenie koronavírusu vyvolalo 

celosvetový odpredaj vo februári, keďže prepuknutie narušilo hospodársku aktivitu na celom svete. 

Výnosy americkej štátnej pokladnice poklesli na rekordné minimá, pretože obavy z rozširovania 

koronavírusu a poklesy cien ropy vyvolali masívny odpredaj akcií. V utorok sa postupne s Talianskom 

rušili letecké spojenia všetky krajiny pre bežných pasažierov. Taliansko je v Európe najviac postihnutá 

krajina koronavírusom s počtom nakazených cez 10 000, mŕtvych cez 600 a vyliečených cez 700. Pre celu 

situáciu ohľadne pandémie koronavírusom, odhadujú letiská prepad počtu cestujúcich o 187 miliónov. 

Predpokladal sa krach viacero leteckých spoločností, keďže viaceré zápasia s prepadom a rušením letov. 

Najhoršie dopady sú aktuálne v Taliansku, kde sa na príkaz vlády v celej krajine zakázalo cestovanie. 

Ročná miera čínskej inflácie vo februári mierne klesla zo 5,4 % na 5,2 %. Japonská vláda predstavila balík 

na pomoc ekonomike v objeme 3,47 mld. EUR., dôvodom je epidémia koronavírusom. Ruske 

ministerstvo energetiky sa rozhodlo stretnúť s predstaviteľmi najvýznamnejších ropných spoločnosti aby 

sa dohodli na postupe v aktuálnej situácii. Viaceré letecké spoločnosti v Amerike rušili letecké spojenia 

a znižujú svoj ekonomicky vyhlaď. Pričom pozastavujú prijímanie nových zamestnancov a aktuálnym 

zamestnancom ponúka dobrovoľný odchod. V stredu hongkongské akcie sa zatvorili v nižších číslach a 

sledovali ázijské trhy, ktoré padli v dôsledku rastúcej neistoty v súvislosti s úsilím globálnej politiky 

zastaviť ekonomickú stratu spôsobenú epidémiou koronavírusu. Európske akcie sa zavreli na 14-

mesačnom minime, keď sa vzdali počiatočných ziskov zo stimulačných opatrení Bank of England, zatiaľ 

čo oslabenie na trhoch v USA tiež spôsobila straty. Regionálne zásoby sa krátko po tom, ako BoE 

nečakane znížila sadzby, pripojili ku kádru hlavných centrálnych bánk v snahe ochrániť svoje ekonomiky 

pred prepuknutím. Vo štvrtok Americká centrálna banka FED prijala nové opatrenia na podporu 

medzibankového trhu a celého hospodárstva. Vo štvrtok a v piatok poskytne dokopy 1 miliardu dolárov 

prostredníctvom trojmesačných a mesačných repo obchodov pre bankové subjekty. Dodanou likviditou 

chcú predísť fatálnym dôsledkom, ktoré by mohla spôsobiť globálna recesia vyvolaná prepuknutím 

nového typu koronavírusu. Ďalším významným opatrením je aj rozhodnutie Trumpa o zrušení európskych 

letov do USA a opačne. Výrobcovia automobilov v Číne vyzývali vládu, aby pomohla, keďže sa vo 

februári prepadol predaj o 79% v celom odvetví. Európska centrálna banka mala zasadnutie a rozhodla 

o ponechaní kľúčových úrokových sadzieb na súčasnej úrovni, veľa analytikov však očakávalo, že sadzby 

znížia. ECB taktiež rozhodla o zvýšení kvantitatívneho uvoľňovania celkovo o 120 mld. EUR do konca 

roka 2020. ECB doteraz na trh dodávala v rámci kvantitatívneho uvoľňovania mesačne 20 mld. EUR, 

odteraz už bude nakupovať aktíva mesačne za vyše 30 mld. EUR. Chce s tým podporiť európsku 

ekonomiku a zmierniť negatívny dopad epidémie koronavírusu. V piatok sa Nemecko sa pridalo k balíku 

krajín, ktoré zavádzajú stimulačné balíky na podporu svojich ekonomík. Nemecko v snahe podporiť 

a minimalizovať dopady šírenia nového koronavírusu plánuje nakopnúť ekonomiku vo výške pol bilióna 

eur. Okrem stimulu, štátna banka KfW je pripravená poskytovať firmám úvery bez obmedzení, aby 

zabránila ich prípadným bankrotom. Čínska centrálna banka sa po druhý krát v aktuálnom fiškálnom roku 

rozhodla znížiť minimálny objem hotovosti, ktoré komerčné banky sú povinné držať ako rezervu. V rámci 

opatrenia dôjde k uvoľneniu 550 miliárd juánov určených na nové pôžičky, s cieľom podporiť komerčné 

banky k väčšiemu poskytovaniu úverom malým podnikateľom a zraniteľným odvetviam. Južná Kórea 

zakázala shot-selling akcií kótovaných na burzách Kospi, Kosdaq a Konex po dobu 6 mesiacov. Nórska 

centrálna banka sa pridáva k sérií bank, ktoré pristupujú k znižovaniu úrokových sadzieb a znižuje 

úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Švédska centrálna banka požičia švédskym podnikom až pol 

bilióna švédskych korún, aby im zabezpečila prístup k úverom prostredníctvom komerčných bánk. 

Americké dovozné ceny klesli vo februári najviac za 6 mesiacov, najmä kvôli poklesu ropných produktov. 

Ministerstvo práce oznámilo, že dovozné ceny minulý mesiac klesli o 0,5% potom, čo v januári vzrástli o 

0,1%. Americký prezident Donald Trump vyhlásil národnú núdzovú situáciu v súvislosti s rýchlo sa 

šíriacim koronavírusom. 

 Budúci týždeň sú naplánované nasledujúce najdôležitejšie makroekonomické dáta: maloobchodné tržby 

USA  na ročnej a mesačnej báze, priemyselná a výrobná produkcia USA, zmena zamestnanosti v GB, 

index spotrebiteľských cien v EU, index výrobných cien v Nemecku 

 

Týždenný komentár 

Aktívny boj proti koronavírusu. 
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Zverejnené dňa 13.03.2020 

Kurzy indexov a akcií sú zatváracie hodnoty 

z 12.03.2020 

Spoločnosť Mena 
 

týždeň rok 5 rokov 

SKSM Index BODY 335,9  -5,0  -2,0  41,1  

PX Index BODY 825,2  -14,3  -22,3  -20,4  

CEZ CP  CZK 375,0  -17,7  -30,9  -38,4  

KOMB CP  CZK 605,0  -14,2  -36,6  -45,9  

DAX Index BODY 9232,1  -20,0  -20,2  -22,4  

EOAN GY  EUR 8,6  -19,1  -10,5  -27,9  

SIE GY  EUR 69,6  -20,2  -27,6  -32,7  

ALV GY  EUR 146,9  -22,2  -26,0  -5,5  

CAC Index BODY 4118,4  -19,9  -22,4  -17,8  

FP FP  EUR 26,0  -29,9  -49,2  -41,7  

BNP FP  EUR 31,7  -17,6  -27,1  -38,6  

SAN FP  EUR 73,4  -13,7  -5,6  -18,3  

AEX Index BODY 432,9  -18,5  -19,7  -12,1  

RDSA NA  EUR 12,8  -30,9  -53,7  -52,7  

UNA NA  EUR 42,2  -13,9  -13,5  6,0  

BEL20 Index BODY 2732,8  -20,4  -24,0  -26,7  

ENGI FP  EUR 10,5  -29,8  -19,1  -42,5  

ABI BB  EUR 38,9  -18,7  -45,3  -66,2  

UKX Index BODY 5366,1  -17,0  -25,0  -20,4  

BP/ LN  GBP 276,3  -30,1  -49,6  -33,9  

HSBA LN  GBP 465,9  -5,7  -24,9  -17,0  

SPX Index BODY 2588,4  -12,9  -7,9  26,1  

AMZN US  USD 1732,2  -8,9  2,5  367,4  

GOOGL US  USD 1154,7  -10,9  -3,7  108,8  

SPTSX Index BODY 12970,2  -19,8  -19,7  -12,0  

AC CN  CAD 24,1  -27,4  -24,8  97,2  

NEM US CAD 41,4  -20,9  23,3  85,7  

SHSZ300 
Index BODY 3895,3  -5,9  4,0  7,7  

601857 CH  CNY 5,0  -3,1  -33,9  -54,4  

000063 CH  CNY 50,8  -0,1  79,8  202,5  

NKY Index BODY 17431,1  -16,0  -18,7  -9,5  

6758 JP  JPY 5811,0  -13,3  13,3  80,3  

8058 JT  JPY 2246,5  -13,6  -28,2  -8,4  
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