
l Cena zlata zažila náhly prepad. Za 
týždeň sa znížila o 50 UsD. Dlhodobé 
faktory, ktoré viedli v posledných 12 až 
18 mesiacoch k rastu ceny zlata, stratili 
rozhodujúcu časť svojej sily.

l Ceny tovarov a služieb na slovensku by 
mali v tomto roku vzrásť o niečo pomal-
šie, ako sa pôvodne predpokladalo. 
Bankoví analytici v októbri mierne znížili 
svoje odhady tohtoročného rastu inflácie  
z 1,8 % na 1,6 %. 

l Českú ekonomiku neovládajú holand-
ské ani cyperské firmy, ako by sa mohlo 
zdať na základe údajov o príleve zahra-
ničného kapitálu. Česi reálne ovládajú 
31 % firiem v krajine, ďalších 30 % majú 
v rukách Nemci a zvyšok cudzinci z iných 
štátov.

l Číne sa za 15 – 20 rokov môže podariť, 
že sa jej mena stane svetovou. Uviedol 
to predseda čínskeho fondu sociálneho 
zabezpečenia Daj sian-lung. 

l Čínska centrálna banka nečakane sprís-
nila menovú politiku. Šiestim najväčším 
komerčným bankám dočasne zvýšila 
povinné minimálne rezervy. To znamená, 
že obmedzuje disponibilnú likviditu v eko-
nomike, ktorá sa stabilizuje. Navyše, do 
krajiny prichádzajú peniaze zo zahraničia.

l Čínska vláda povzbudí komerčné banky 
krajiny, aby poskytli viac úverov africkým 
štátom. Vlani peking sľúbil Afričanom, že 
od neho dostanú „prednostné“ úvery vo 
výške 10 mld. UsD.

l Devízové rezervy Číny, ktoré sú naj-
väčšie na svete, sa v 3. štvrťroku 2010 
rekordne zvýšili a dosiahli 2,65 bil. UsD. 
Tento fakt ešte podporuje kritiku, že meno-
vé intervencie pekingu ohrozujú oživenie 
svetovej ekonomiky.

l Dlhodobé štrajky proti nepopulárnej 
dôchodkovej reforme vo Francúzsku stoja 
200 až 400 mil. eur denne. 

l Európska investičná banka poskytla 
poľsku úver vo výške 2 mld. eur. Ide o do-
teraz najväčší samostatný úver jednému 
z nových členov Európskej únie zo stred-
nej a z východnej Európy. 

l Gréckemu dlhopisovému trhu sa prekva-
pivo darí a počas uplynulých troch mesia-
cov bol „najvýkonnejší“ v eurozóne. Rastie 
totiž presvedčenie, že Aténam sa podarí 
vyrovnať s dlhovou a fiškálnou krízou.

l Guvernér Rakúskej národnej banky 
(oeNB) a člen Rady Európskej centrálnej 
banky (ECB) Ewald Nowotny uviedol, že 
terajšia úroková úroveň v eurozóne je „cel-
kom výnimočne nízka“. Hlavná úroková 
sadzba ECB 1 % je sadzbou, „ktorú sme 
stanovili pre krízové obdobie a ktorú teraz 
nemôžeme predčasne zvýšiť, inak by sme 
ohrozili vzostup konjunktúry“.

l Hrubý domáci produkt (HDp) Číny 
bol v treťom štvrťroku o 9,6 % vyšší než 
v rovnakom období vlaňajška. V druhom 
štvrťroku dosiahol rast HDp 10,3 a v pr-
vom 11,3 %. 

Lukoil plánuje  
vstup na burzu
Najväčšia súkromná ropná spoločnosť v Rus-
ku Lukoil plánuje umiestnenie svojich akcií 
na burzách v Hongkongu alebo v singapure. 
Informoval o tom viceprezident spoločnos-
ti Leonid Fedun. Uviedol to podľa agentúry 
Interfax na fóre Rusko pozýva, ktoré uspo-
riadala štátna banka Vneštrogbank Kapital. 
podľa Feduna akcie firmy umiestni na jednu 
z ázijských búrz v roku 2011. Fedun nepove-
dal, aký objem akcií firma umiestni na trhu. 
„Aký dopyt bude v Číne, taký bude objem,“ 
povedal. V súčasnosti je na trhu najväčší 
záujem o podiel akcií, ktoré predáva americká 
firma Conocophillips. samotný Fedun zvyšuje 

svoj podiel nákupom akcií na trhu a chce svoj 
podiel zvýšiť na 10 %. Jeho podiel bol done-
dávna 9,27 %. Základným majiteľom firmy je 
Vagit Alekperov, ktorý kontroluje 20 % akcií 
firmy. Conocophillips vlastnila 20 % podiel vo 
firme Lukoil. V marci 2010 sa rozhodla, že kvôli 
finančnej kríze akcie predá. s akciami Lukoilu 
sa obchoduje na ruských trhoch MICEX a RTs, 
ale tiež na Londýnskej burze cenných papierov. 
Firma neplánuje odchod ani z jedného trhu.
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amslico mení  
značku i majiteľa
Amslico a jej materská spoločnosť American 
Life Insurance Company (Alico) sa od 1. 
novembra stali súčasťou poisťovacieho kon-
cernu Metropolitan Life Insurance Company 
- MetLife, Inc. od tohto dátumu začína pre-
biehať zmena značky  na „MetLife Amslico” 
spolu so zmenou loga a proces zmeny bude 
zavŕšený 1. mája budúceho roku. MetLife, 
Inc. sa dohodol s American International 
Group, Inc. (AIG) na začiatku marca, že pre-
vezme Alico, materskú spoločnosť Amslico. 

spojením Metlife a Alico vzniká celosve-
tová veľmoc v oblasti životného poistenia 
a poistných produktov pre zamestnancov. 
pre súčasných 440 000 klientov poisťov-
ne Amslico nie je potrebné v súvislosti so 
zmenou podnikať akékoľvek kroky. poistné 
podmienky, ustanovenia poistných zmlúv  
klientov, ako aj nároky vyplývajúce z poistnej 
zmluvy ostávajú nezmenené. MetLife, Inc. je 
najväčšou životnou poisťovňou v spojených 
štátoch amerických podľa počtu existujúcich 
poistných zmlúv. prostredníctvom svojich 
pobočiek a pridružených spoločností MetLife 
v súčasnosti poskytuje služby vo viac ako  
60 krajinách sveta. 

Špiónka Anna 
Chapman v banke
Hlavná postava spojená s odhalením siete 
ruských špiónov v UsA v júli tohto roku 
Anna Chapman sa zamestnala. od októb-
ra pracuje v moskovskej finančnej inštitúcii 
Fondservisbank ako poradkyňa prezidenta 
banky pre investície a inovácie. „Dúfame, že 
v banke pani Chapman našla spoľahlivého 
partnera na uskutočnenie mnohých svojich 
projektov, a my sme  získali výnimočne kreatív-

neho, a čo je dôležité, všestranne pripraveného 
zamestnanca, ktorému záleží na osude Ruska 
a má skutočný záujem o zdokonalenie domá-
ceho priemyslu,“ uvádza Fondservisbank. 
V organizácii jej navrhli plávajúci pracovný 
harmonogram, pretože banka nie je jediným 
miestom jej práce. o odmene banka nein-
formovala. Anna Chapman sa objavila na 
kazachstanskom kozmodróme Bajkonur, aby 
zaželala úspešný let rusko-americkej posádke 
kozmickej lode sojuz TMA-M. V masmédiách 
sa objavili informácie, že Chapman priletela 
ako poradkyňa prezidenta banky.

SeC pozná dôvod 
prudkého poklesu trhov
Komisia pre cenné papiere a burzy (sEC) 
UsA pomenovala príčiny pádu amerického 
kapitálového trhu pri obchodovaní 6. mája 
2010. V analýze, ktorá má vyše 100 strán, 
sa konštatuje, že základným impulzom pádu 
akcií bol predaj akcií v hodnote 4,1 mld. UsD. 
Mechanizmus predaja spustili automatické sys-
témy založené na obchodovaní s vysokou frek-
venciou. Vďaka nemu obchodníci, ktorí kúpili 

cenné papiere, ich okamžite predávali, čo 
posilnilo tendenciu predaja. Ako poznamenáva 
správa sEC, na trhu bola relatívne negatívna 
nálada spojená so správami o vývoji európ- 
skej ekonomiky. preto pre pokles postačovala 
jedna, ale relatívne veľká operácia. 6. mája 
2010 indexy kapitálových trhov v UsA klesli 
počas polhodiny viac ako o 9 % a celá seansa 
znamenala pokles o 3 %. Napríklad index Dow 
Jones klesol o 8,2 %, teda o viac ako 1 000 
bodov, čo sa nestalo za celý čas existencie 
indexu. spočiatku sa za príčinu poklesu pova-
žovali technické problémy.




