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Spomalenie čínskej ekonomiky spustilo prepad akciových trhov
V posledných mesiacoch sa na svetových trhoch skloňovali obavy, týkajúce sa
ekonomického vývoja v Číne. Tento východoázijský gigant je vďaka svojmu
masívnemu importu z krajín eurozóny aj zo Spojených štátov právom nazývaný
jedným z hlavných motorov svetovej ekonomiky. A práve tento status Číny minulý
týždeň spôsobil masívny prepad akciových trhov po celom svete. Straty európskych
indexov presiahli hranicu siedmich percent. Americké akciové indexy minulý
týždeň vymazali zvyšky tohtoročných ziskov a ponorili sa do červených čísel.
V prepadoch nezaostávali ani komodity, z ktorých sa mnohé prepadli na
šestnásťročné minimá. Cena ropy sa za posledný rok prepadla o viac ako 50 percent.
Prepadom na svetových trhoch minulý týždeň velil čínsky akciový index, ktorý si
odpísal 11,5 percenta. Hoci sa čínska vláda všemožne snažila upokojiť situáciu na
burze, jej snaha bola zbytočná. Nedávne devalvácie čínskej meny spolu
s prichádzajúcimi správami o spomaľujúcej sa čínskej ekonomike (rast v júli klesol na
6,6 percenta index priemyselnej aktivity klesol na šesťročné minimum) spoľahlivo
vyústili do najväčšej týždennej straty od mája 2012.
Ani z najväčšej svetovej ekonomiky minulý týždeň neprišli povzbudivé
makroekonomické údaje. Prepadla sa priemyselná aktivita v New Yorku, inflácia v júli
nedosiahla očakávanú hodnotu a ostala na úrovni 0,1 percenta. FED sa v svojom
hodnotení ekonomiky vyjadroval skôr pozitívne, ohľadom zvyšovania sadzieb, ktoré sa
skloňovalo v podstate od začiatku roka, však ostal mimoriadne zdržanlivý. Obavy totiž
vyvoláva stále veľmi nízka inflácia a pomalý rast miezd, ako aj budúci vývoj
nezamestnanosti. Zvýšenie sadzieb, ktoré sa pôvodne očakávalo v septembri, je preto
takmer nepravdepodobné.
Popri svetových ekonomických problémoch už len ako „pikoška“ minulý týždeň
zaznela správa o demisii gréckeho premiéra Alexisa Tsiprasa. Tú premiér
oznámil len jeden deň po poskytnutí ďalšej tranže medzinárodnej finančnej
pomoci, ktorou Grécko v poslednej chvíli vykrylo splátku ECB. Grécky parlament teda
odsúhlasil ďalšie úsporné opatrenia, ktoré boli podmienkou poskytnutia finančnej
injekcie, následný pád gréckej vlády však jasne naznačil, že uvedenia týchto opatrení
do praxe sa trh tak skoro nedočká.
Polročný vývoj čínskeho akciového indexu Shanghai Composite:
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Názov fondu
Zaistený - dep. konto

%
0,01

Prvý realitný fond

-

CREO

-0,51

1. PF Slnko

-0,07

Bond Dynamic

-0,22

Optimal

-0,60

Kapital

-2,16

KD Prosperita

-4,08

KD Russia

-9,38

Growth Opportunities

-3,34

Protected Equity 1

-1,02

Protected Equity 2

-0,54

EURO CASH dlh.

0,00

Český kon. v CZK

0,00

Euro Bond

-0,10

CE Bond

0,30

Optimal Balanced

-2,66

Global Index

-6,19

Týždenné zhodnotenie vybraných akciových
indexov a menových párov
k 21.8.2015
Akciové indexy
DJIA 30

16 459,75

%
-5,82

S&P 500

1 970,89

-5,77

NASDAQ

4 197,27

-7,36

DAX 30

10 124,52

-7,83

CAC 40

4 630,99

-6,57

FTSE 100

1 650,96

-5,33

EUR / USD

1,128

0,98

EUR / GBP

0,720

0,74

EUR / CHF

1,077

-1,01

EUR / CZK

27,021

-0,03

%

Menové páry
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