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Grécko čelí naliehavému problému
Dianiu na trhoch rezonuje v prvom rade Grécko, jednanie Atén s medzinárodnými
veriteľmi uviazlo na mŕtvom bode a čelí naliehavému problému. Najneskôr v utorok
musí krajina splatiť MMF zhruba 1,6 miliardy eur, ktoré ale na svojich účtoch nemá.
Hrozba bankrotu je reálna a doposiaľ najväčšia. Atény navrhli, aby veritelia program
finančnej pomoci predĺžili o niekoľko dní až týždňov, aby sa referendum, ktoré bolo
vyhlásené premiérom Tsiprasom v noci na sobotu mohlo uskutočniť a výsledky z neho
by boli uskutočniteľné, ministri financií krajín eurozóny ale takýto návrh odmietli a
uviedli, že program pomoci Grécku na konci júna skončí. V reakcii na to prišiel grécky
minister financií Varufakis s požiadavkou, aby bolo Aténam vrátených 1,9 miliardy zo
zisku z gréckych dlhopisov v držaní ECB, ktoré by následne krajina preposlala na účet
MMF.
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Šéfka MMF Christine Lagardeová v nedeľu rezolútne prehlásila, že referendum o
novom záchrannom pláne navrhovanom veriteľmi bude neplatné, keďže Gréci v ňom
budú hlasovať o návrhoch, ktoré už dávno nie sú na stole. ECB program núdzového
financovania (ELA) pre grécke banky ponechala na súčasnej úrovni zhruba 89 miliárd
eur. Grécke banky sú na financiách od ECB teraz závislé, keďže Gréci v obavách z
krachu krajiny vo veľkom vyberajú svoje vklady z finančných ústavov.

Kapital

0,76

Vedľa Grécka investori sledovali taktiež ekonomické dáta. Zásadné štatistiky síce
neboli zverejnené, napriek tomu trhy niektoré údaje zaujali. Zaujímavé boli napríklad
predbežné indexy nákupných manažérov, ktoré vyšli v Číne, Japonsku, Európe i
Spojených štátoch. Podnikateľská situácia v Nemecku sa podľa indexu Ifo v júni
mierne zhoršila. Ukazovateľ klesol na 107,4 bodu z 108,5 v máji, keď sa čakal
miernejší pokles na 108,1 bodu. Za týždeň Dow odpísal 0,38 %, S&P 500 stratil 0,40
% a Nasdaq100 po prekonaní historických maxím v prvej polovici týždňa nakoniec
odpísal 0,71 %. Za celý týždeň FTSE 100 si pripísal 0,72 %, CAC 40 5,06 %, DAX 4,1
% a STOXX Europe 600 posilnil o 2,92 %.
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Akciové indexy

%

DJIA 30

17 946,68

-0,38

S&P 500

2 101,49

-0,40

NASDAQ

4 484,28

-0,65

DAX 30

11 492,43

4,10

CAC 40

5 059,17

5,06

MSCI World

1 776,22

0,08

EUR / USD

1,1202

-0,86

EUR / GBP

0,7123

-0,15

EUR / CHF

1,0447

-0,02

EUR / CZK

27,23

0,07
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Grécko - zadĺženie voči HDP, HDP, rozpočtový deficit, vklady v gréckych bankách

Autor: Robert Bučič, portfolio manager

© 2015, spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 1
Infolinka: +421 (0) 800 601 601
web: www.iad.sk

