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Cyprus – vlk sýty aj ovca celá?

Týždenné zhodnotenie podielových

Týždeň od 24.3. do 28.3.2013

Posledný týždeň prvého kvartálu tohto roka priniesol rozuzlenie situácie
okolo Cypru. Krajina sa nakoniec dokázala vyhnúť bankrotu, keď sa
predstavitelia Troiky dohodli so zástupcami Cypru na finančnej pomoci
vo výške 10 mld. EUR. Za „obeť“ padla druhá najväčšia cyperská banka Laiki
Bank. Výsledné riešenie sa netýka vkladov v bankách do výšky 100 tisíc EUR,
ktoré budú presunuté do najväčšej banky Bank of Cyprus. Vklady presahujúce
sumu 100 tisíc EUR budú zmrazené a neskôr podľa potreby použité na
reštrukturalizáciu a rekapitalizíciu banky. Európska centrálna banka zároveň
súhlasila, že cyperským bankám bude aj naďalej poskytovať likviditu. Dá sa
povedať, že týmto riešením ostal aj vlk sýty, aj ovca celá – na jednej strane sa
nenaplnila pôvodná požiadavka Troiky o „zdanení“ vkladov, na druhej strane
sa na ozdravení cyperského bankového sektora nebudú podieľať len daňoví
poplatníci eurozóny, ale aj samotní cyperskí investori. Po oznámení tohto
riešenia sa takmer po dvoch týždňoch opäť otvorili cyperské banky, pričom
toto sa obišlo bez obávanej paniky a útoku na vklady. Na Cypre teda opäť
zavládol pokoj.
Nie až tak pokojná situácia však zavládla v ostatných krajinách na
periférii eurozóny. Investori sa napriek ubezpečeniam hlavných zástupcov
eurozóny o ojedinelosti „cyperského riešenia“ obávajú, že táto originálna
myšlienka by sa neskôr mohla javiť ako dobrý nápad aj v ďalších krajinách
zasiahnutých krízou. Viditeľne sa nervozita prejavila najmä v Taliansku,
ktorého aukcia štátnych dlhopisov skončila s veľmi nízkym dopytom a logicky
vyššími výnosmi. Výnosy rástli aj v Španielsku. V centre pozornosti investorov
sa momentálne nachádza aj Slovinsko, ktoré je taktiež horúcim kandidátom
na zažiadanie o pomoc z európskych zdrojov a mohlo by Troiku inšpirovať
k nejakej forme „slovinského riešenia“.
Minulý týždeň nepotešili ani správy spoza Atlantiku. Trh nehnuteľností,
v posledných mesiacoch reportujúci výsledky naznačujúce oživenie, sa vo
februári opäť prepadol, keď nadol zamierili predaje nových domov
o neočakávaného 4,6 percenta. Nadol mierili aj rozjednané predaje domov.
Chicagský index nákupných manažérov v marci veľmi sklamal svojim
prudkým poklesom z hodnoty 56,8 bodu na 52,4 bodu, pričom analytici
očakávali len mierny pokles na hladinu 56,4 bodu. Priemysel
chicagského regiónu sa tak opäť z expanzie blíži naspäť ku kontrakcii.
No a nakoniec je ešte potrebné spomenúť pokles spotrebiteľskej dôvery, ktorý
indikuje budúci pokles maloobchodného dopytu. Sľubne sa spamätávajúca
americká ekonomika sa v prvom štvrťroku začala opäť zadrhávať.
V nasledujúcich mesiacoch, po tom, ako sa postupne prejaví pád z fiškálneho
útesu, bude tento negatívny trend ešte pokračovať.
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Akciové indexy

%

DJIA 30

14 578,54

1,09

S&P 500

1 569,19

1,51

NASDAQ

2 818,69

1,58

DAX 30

7 795,31

-1,73

CAC 40

3 731,42

-1,15

MSCI World

1 434,62

0,56

SAX

181,92

0,59

PX
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WIG
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-0,95

BUX

17 857,42
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EUR / USD
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-0,81

EUR / GBP
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