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Cyprus zamával základnými istotami demokracie
Týždeň od 11.3. do 15.3.2013

Uplynulý týždeň sa na svetových akciových trhov niesol v znamení nudy.
Počas prvých štyroch dní neboli k dispozícii žiadne dôležité správy, a tak
akciové trhy prešľapovali na mieste. Až v piatok prišli spoza Atlantiku správy,
ktoré naštartovali trhy k silnejšiemu rastu. Išlo o priemyselnú výrobu najväčšej
svetovej ekonomiky, ktorá vo februári rástla tempom 0,7 percenta a prekonala
očakávania analytikov. Priemyselná produkcia poukazuje na zlepšujúcu
sa situáciu v Spojených štátoch, ktoré v poslednom období majú navrch
oproti krajinám eurozóny. Odzrkadľuje to aj rast dolára na úkor eura
v posledných dvoch mesiacoch, pričom tento vývoj bude zrejme pokračovať aj
v nasledujúcich mesiacoch. Celkovo však uplynulý obchodný týždeň
nepriniesol nič prevratné. Tá správna bomba na trhy totiž prišla až cez víkend
z Cypru.
Cyprus, ktorého bankový sektor sa už dlhší čas potáca na pokraji krachu
z dôvodu investícií najmä do gréckych dlhopisov, nedávno zažiadal o pomoc
pre banky zo spoločného európskeho záchranného mechanizmu. Táto pomoc
mu najprv bola prisľúbená, avšak predstavitelia eurozóny nakoniec finálnu
čiastku oproti pôvodným očakávaniam znížili. To by samo o sebe nebolo až
takým problémom. Problém vyvstal až vo chvíli, keď si eurozóna stanovila
podmienku vyplatenia tejto pomoci, ktorá šokovala celý svet a v pondelok
ráno vyvolala paniku na trhoch. Tou podmienkou bolo zdanenie bankových
vkladov na cyperských účtoch.
Reakcia trhov sa dostavila hneď v pondelok ráno v podobe prudkých
výpredajov ako na akciových, tak aj na dlhopisových trhoch. Podmienka
zdanenia vkladov v bankách totiž otriasla jednou zo základných istôt
demokracie, ktorou je právo na súkromný majetok. Ak by cyperský
parlament odsúhlasil túto podmienku a krajina by reálne pristúpila
k zoštátneniu časti vkladov na súkromných účtoch, pre celú eurozónu
by to mohlo mať ďalekosiahle následky. To, že cyperské banky v pondelok
ostali zavreté a všetky účty ostali zablokované z dôvodu masívneho „útoku“
klientov, ktorí sa snažili zachrániť svoje úspory, by mohlo byť len špičkou
ľadovca. Následne by s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k rovnakému
„útoku“ na banky v Grécku, Taliansku a Španielsku, čo by mohlo vyústiť do
masívneho bankrotu bánk v celej eurozóne a následnému kolapsu finančného
systému. Čo by sa dialo ďalej sa ani pri najlepšej predstavivosti nedá
odhadnúť, isté však je, že budúcnosť by rozhodne nebola ružová. Cyperský
parlament nakoniec zdanenie vkladov zamietol. Ostáva už len vyriešiť
„maličkosť“ – čo s Cyprom ako s členom eurozóny, ktorý naďalej stojí tesne
pred krachom...
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Týždenné zhodnotenie vybraných
akciových indexov a menových párov
k 15.3.2013
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DJIA 30
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S&P 500
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