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A opäť len to Grécko
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Prepad trhov zo záveru minulého týždňa umožnil akciovým indexom
pohyb v zelených číslach počas celého pondelka. Za týmto rastom nestáli
žiadne silné fundamenty, ktoré by hovorili o zlepšujúcej sa situácii v eurozóne.
Spomínaný rast naštartovalo len zlepšenie nálady investorov a nadobudnutá
dôvera, že v pondelok budúci týždeň už bude schválená konečná dohoda
s veriteľmi o novom záchrannom balíku. Tento pocit získali akcioví investori z
odobrenia ďalších škrtov v gréckom parlamente. Grécko takto opäť udávalo
smer pohybu trhov počas celého týždňa. Ako sme sa blížili k piatku, postupne
unikali zákulisné informácie o chystanej dohode krajiny s veriteľským
výborom. Aktuálna pomoc by mala mať výrazne odlišnú podobu od
posledného záchranného balíka. O bianko šeku bez následnej kontroly môžu
Gréci už len snívať. Krajina teda dostane celkovo 130 miliárd eur vo forme
pôžičiek z eurovalu a MMF. Aj Slovensko, ktoré prvý balík pomoci rázne
odmietlo, bude formou garancií ručiť za takmer miliardu eur gréckeho
dlhu. Nová pomoc prinesie, aspoň dúfajme, do Grécka aj nový vietor. Okrem
očakávanej finančnej injekcie dostane krajina do daru aj stálu misiu, ktorá
bude kontrolovať dodržiavanie nastolenej politiky. Škrty, reformy a privatizácia
budú do budúcnosti najviac skloňované pojmy v problémovej republike. A aby
to nebolo všetko, hlasy v Bruseli sa ozývajú za odloženie nadchádzajúcich
volieb a nastolenie vlády technokratov, podobne ako je to v Taliansku.
Po dlhšom čase sa opäť ozvala aj ratingová agentúra Moody’s. V utorok
znížila šiestim členom eurozóny rating a pridelila im negatívny výhľad. Medzi
postihnutými krajinami nechýbalo ani Slovensko, Taliansko, Španielsko, či
Portugalsko. Okrem toho varovanie o možnom znížení najvyššej známky
dostala aj Veľká Británia, Francúzsko a Rakúsko. Akciové trhy na túto správu
reagovali poklesom, keď indexy zatvárali so stratou. A aby toho nebolo málo,
agentúra zvažuje prehodnotenie ratingov 17 globálnych bánk kvôli krehkému
financovaniu, silnejším požiadavkám regulátorov a negatívnemu vývoju ich
dlhodobej ziskovosti.
Negatívny sentiment, strach z vývoja v Grécku ani zhoršujúci sa stav
v španielskom bankovom sektore, kde sa miera nesplácania úverov kvôli
vysokej nezamestnanosti dostala na najvyššiu úroveň od roku 1994, však
veľmi neovplyvnili dianie na dlhopisových trhoch. Taliansko i Španielsko
dokázali presvedčiť investorov, keď trh absorboval celý objem v
ponúkaných emisiách. Otázkou však zostáva, akú úlohu v tom zohrala
snaha vlád o ozdravovanie verejných financií a akú tender ECB, ktorým banka
dodala na trh obrovskú dávku likvidity. Pravdepodobné je, že za to môže
kombinácia oboch možností.
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DJIA 30
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