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Konečne summit s pozitívnym účinkom na trhy…
Máme za sebou mimoriadne zaujímavý a zložitý mesiac. Stredobodom
pozornosti sa po prvýkrát stáva viacero krajín naraz. Grécko a možné scenáre
vyplývajúce z druhých predčasných volieb, či žiadosť o záchranu ďalšej krajiny –
Cypru, nenapĺňali titulky novín ako jediné. Španielsko a Taliansko sa totiž
dostali do pozície, kde sa môžu už len prizerať, ako im rastú požadované
výnosy na vládnych dlhopisoch k dlhodobo neudržateľným úrovniam.
Oko každého investora sa upieralo v nedeľu 17.6.2012 na priebeh, ale hlavne
výsledky parlamentných volieb v Grécku. Hroziace neplnenie záväzkov
vyplývajúcich z prijatej medzinárodnej pomoci po prípadnom úspechu
ultraľavicovej strany Syriza držalo v napätí akciové aj dlhopisové trhy. Oficiálne
víťazstvo proeurópskych a proreformných strán na čele s Novou Demokraciou
bolo predovšetkým pre eurooptimistov pozitívnym signálom. Rastový impulz však
nevydržal ani jeden obchodný deň a pretrvávajúce problémy eurozóny začali
ukrajovať z dovtedajších ziskov.
Hlavným problémom teda aj naďalej zostáva Španielsko so svojím bankovým
sektorom a praskajúcou realitnou bublinou. Medzinárodný audit spoločností
Roland Berger a Oliver Wyman, ktorý podrobne skúmal bilancie španielskych
bánk, predbežne odhadol potrebný balík na rekapitalizáciu sektora na 51 až 62
miliárd eur. Najväčšie banky, kam patrí aj Banco Santander a BBVA, však externú
pomoc zatiaľ nepotrebujú. Potrebný balík ale Španielsko nie je aj tak schopné
zabezpečiť, keďže výnos referenčného 10-ročného dlhopisu prekročil v júni
magickú hranicu 7 %, a preto oficiálne požiadalo o záchranný úver. Konečná
suma bude stanovená neskôr, krajina má však predbežne prisľúbených 100
miliárd eur určených priamo na záchranu bankového sektora.
Nečakaný zvrat v súčasnej situácii ponúkol posledný summit lídrov EU.
Skúsenosť z posledných vrcholových stretnutí indikovala absolútny opak - žiadne
riešenie a neochotu sa na čomkoľvek dohodnúť. Opak bol však pravdou
a unikajúce neoficiálne a následne aj oficiálne informácie spôsobili rally na
všetkých trhoch. Európske akciové indexy si pripísali cez 4 %. Investori okamžite
začali nakupovať rizikové aktíva. Víťazom sa stali podhodnotené akcie bánk,
keďže dohodnuté opatrenia dokázali výrazne znížiť obavy o ich ďalšiu existenciu.
Dôležitým bolo hlavne zvýšenie využitia európskeho stabilizačného mechanizmu
(„ESM“), ktorý bude môcť po svojom spustení priamo nakupovať dlhopisy
problémových krajín na primárnom trhu a zachraňovať podkapitalizované banky.
ESM bude oprávnený držať až 20 % dlhu krajiny, no pri svojej súčasnej efektívnej
kapacite je otázne, či bude schopný zachrániť aspoň Španielsko. Taliansko so
svojím dlhom totiž zostáva úplne mimo úverových kapacít záchranného
mechanizmu. Jediným riešením teda ostáva postupné smerovanie k bankovej,
fiškálnej a následne aj politickej únii. A na to je potrebná zmena v prioritách
Nemecka...
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Mesačné zhodnotenie vybraných
akciových indexov a menových párov
k 29.6.2012
Akciové indexy

%

DJIA 30

12 880,09

3,93

S&P 500

1 362,16

3,96

NASDAQ

2 615,72

3,60

DAX 30

6 416,28

2,42

CAC 40

3 196,65

5,95

FTSE 100

5 571,15

4,70

187,67

-1,67
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WIG

40 810,88
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EUR / USD
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