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Grécko sa stále naťahuje s veriteľmi
Týždeň od 30.1. do 3.2.2012

Grécko sa ešte stále nedohodlo so súkromnými veriteľskými bankami.
Vyčerpávajúce rokovania zúčastnených neprinesú žiadne výsledky pokiaľ
jedna zo strán nepristúpi na kompromis a nezľaví zo svojich podmienok.
Nakoniec to aj tak budú musieť byť banky, keďže v prípade neriadeného
bankrotu by mohli stratiť výrazne viac. Podľa viacerých zdrojov sa však už iba
dolaďujú konečné detaily zmluvy a predstavenia dohody by sme sa mali
dočkať v najbližšom čase.
Posledné zverejnené štatistiky hovoria o smerovaní eurozóny do
recesie. Belgicko sa tam už reálne nachádza, keď v posledných dvoch
kvartáloch minulého roka vykázalo pokles hrubého domáceho produktu.
Na podobnej cestičke je už aj Španielsko. Výrazné škrty zo strany vlády, ktoré
na jednej strane pomáhajú vláde v boji s vysokým dlhovým zaťažením
a získavaním priazne dlhopisových investorov, na strane druhej však brzdia
rast hospodárstva. Krajina má ale ešte jeden výrazný problém. Armáda
nezamestnaných rastie už šiesty mesiac v rade a presiahla hranicu 4,6
milióna. Vrásky na čele vládnych predstaviteľov robí aj štruktúra tejto skupiny,
keďže každý piaty mladý Španiel nemá prácu a k zlepšeniu neprichádza.
Problémy eurozóny si všimla aj agentúra S&P a prognózuje jej na tento rok
nulový rast a varuje pred možnou recesiou.
Minulý týždeň priniesol aj ďalší európsky summit. Lídri sa dohodli na
prijatí zmluvy vo fiškálnej oblasti, ktorá by umožňovala potrestať krajiny, ktoré
nebudú plniť pravidlo o dohodnutom štrukturálnom deficite verejných financií.
Okrem Veľkej Británie, ktorá svoju neúčasť obhajuje už od decembra,
nepridalo podpis na zmluvu ani Česko. Premiér Nečas dohodu ako takú
neodmieta, problémom zostáva ratifikácia na domácej pôde, keďže nevie
zabezpečiť prijatie zmluvy v parlamente, ani súhlas euroskeptického
prezidenta. Summit priniesol aj informáciu o tom, koľko sa budú musieť krajiny
vyzbierať do trvalého eurovalu. Slovensko bude musieť v piatich splátkach
v hotovosti zložiť 659,2 miliónov eur, pričom celková výška našej
angažovanosti presiahne 5,76 miliardy eur. Okrem krajín eurozóny však do
záchranného systému prispeje aj Čína, ktorá podľa posledných informácií má
záujem na stabilizácii európskej meny.
Akciové trhy podporovali minulý týždeň opäť konečné čísla z trhu práce.
Aj keď ekonomická aktivita a dôvera investorov mierne oslabila v dôsledku
spomalenia tvorby pracovných miest a cenového tlaku na domácnosti cez
vysoké ceny palív a pohonných hmôt, nezamestnanosť na 3-ročnom minime
spôsobila rally naprieč trhmi.
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Týždenné zhodnotenie vybraných
akciových indexov a menových párov
k 3.2.2012
Akciové indexy
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DJIA 30

12 862,23

1,59

S&P 500

1 344,90

2,17

NASDAQ

2 529,17

2,74

DAX 30

6 766,67

3,91

CAC 40

3 427,92

3,29

FTSE 100

5 901,07
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206,54
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