Tomáš Lébl, analytik skupiny AXA ČR a SR:
Turecko si opäť strelilo do nohy a nevyzerá to tak, že
by mu dochádzala munícia
Turecko na seba opäť strháva svetovú pozornosť. Príčinou tohto záujmu je invázia tureckých vojenských
jednotiek do susednej Sýrie. Snahou tureckého prezidenta Erdogana bolo vytlačiť kurdské jednotky ďalej od
svojich hraníc, hlbšie do sýrskeho vnútrozemia. Tento krok sa však stretol s výraznou kritikou zahraničia, ktoré
nevníma kurdské milície ako teroristov, ale ako jednu z hlavných síl zodpovedných za pád neslávne známeho
Islamského štátu.
Ďalšou dôležitou postavou príbehu je Donald Trump. Ten, bohužiaľ, nepriamo umožnil tureckú inváziu
prevratným stiahnutím amerických jednotiek zo severu Sýrie, za čo si vyslúžil neobvykle silnú kritiku aj zo strany
amerických republikánov, ktorí vo väčšine prípadov prezidentove excesy obhajujú. Výsledná situácia tak môže
poškodiť Spojené štáty v očiach spojencov, ktoré iste neradi vidia, že môžu byť ponechaní napospas osudu
potom, čo splnia svoju misiu.
Z obavy, že by tento krok mohol ohroziť Trumpove šance na znovuzvolenie, americký prezident zmenil názor,
inváziu odsúdil a na Turecko uvalil sankcie. Skutočný dopad týchto sankcií je síce zanedbateľný, Donald Trump
však pohrozil, že môže tureckú ekonomiku zničiť.
Tým sa dostávame k samotnému tureckému hospodárstvu. To sa spamätáva z minuloročnej menovej krízy, kedy
líra voči doláru behom dvoch augustových týždňov oslabila o viac než 40 %, čo predstavovalo vážny problém pre
tureckých dlžníkov splácajúcich úvery v cudzích menách. Turecká ekonomika tak aj naďalej vykazuje záporné
medziročné prírastky.
Situácia sa od minulého roka čiastočne zmenila. V dôsledku ekonomického prepadu výrazne poklesol dovoz do
Turecka a bežný účet platobnej bilancie sa tak po dlhom období chronických deficitov dostal do prebytku.
Turecká líra by tak mala byť oproti minulému roku menej náchylná na prudké oslabenie v dôsledku odlivu
krátkodobých zahraničných prostriedkov.
Lenže nevyspytateľnosť politika prezidenta Erdogana a hroziaca izolácia Turecka predstavuje pre investorov
výrazné riziko. Napríklad nemecká automobilka Volkswagen prehodnocuje v dôsledku vývoja niekoľkých
posledných dní výstavbu dlho plánovaného tureckého závodu. V prípade, že by malo ísť o začiatok
dlhodobejšieho trendu odlivu zahraničných investorov, mohol by tento vývoj predstavovať vážnu prekážku na
ceste za oživením tureckej ekonomiky.
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Krajina polmesiaca si tak po ročnej odmlke opäť strelila do vlastnej nohy a nič nenaznačuje tomu, že by jej
dochádzala munícia. Nielen ekonomicky, ale bohužiaľ, aj na životoch sú potom najviac ohrození obyvatelia
severnej Sýrie, ktorí sa ocitli v centre diania na geopolitickej šachovnici.
Skupina AXA je svetovým lídrom v oblasti poistenia a správy majetku. Viac než 171 000
zamestnancov sa stará o 105 miliónov klientov v 63 krajinách celého sveta. V Medzinárodných
štandardoch účtovného výkazníctva (IFRS) boli výnosy skupiny za rok 2018 ocenené na čiastku
102,9 miliardy EUR, podkladové výnosy na 6,2 miliardy EUR. K 31. decembru 2018 mala skupina AXA
pod správou aktíva vo výške 1 424 miliardy EUR.
Akcie AXA sú registrované na hlavnom trhu burzy Euronext Paris pod symbolom CS (ISN FR
0000120628 - Bloomberg: CS FP - Reuters: AXAF.PA). Vo forme ADS (American Depositary Share) sú
akcie AXA kótované na platforme OTCQX pod symbolom AXAHY.
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Skupina AXA je zahrnutá do najvýznamnejších medzinárodných indexov SRI, ako sú Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakladajúcim členom Finančnej iniciatívy OSN (UNEP
FI), Princípov udržateľného poistenia OSN (PSI) a signatárom Zásad zodpovedných investícií OSN.
Skupina AXA v Českej republike a v Slovenskej republike ponúka produkty a služby v oblasti
životného a neživotného poistenia, dôchodkového zabezpečenia a investičných podielových
fondov. Má 1,5 miliónov klientov, 523 zamestnancov a 5,3 miliardy eur aktív pod správou.
Táto tlačová správa a informácia bola zverejnená spoločnosťou AXA podľa článku L. 451-1-2
francúzskeho Peňažného a finančného zákonníka a články 222-1 a násl. Všeobecné nariadenia pre
finančníkov spoločnosti Autorité des marchés sú k dispozícii na internetových stránkach skupiny
AXA (www.axa.com).
TÁTO TLAČOVÁ SPRÁVA JE K DISPOZÍCII AJ NA WEBOVÝCH STRÁNKACH WWW.AXA.SK

DÔLEŽITÉ PRÁVNE INFORMÁCIE A ZÁRUČNÉ PREHLÁSENIE O NÁSLEDUJÚCICH ZVEREJNENIACH
Niektoré prehlásenia obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu týkať budúcich udalostí, trendov, plánov alebo cieľov. Tieto výhľadové prehlásenia môžu byť vystavené rôznym rizikám a ovplyvnené faktormi,
ktoré môžu spôsobiť, že plány a ciele spoločnosti AXA sa môžu líšiť od plánov a cieľov deklarovaných. Viac informácií k týmto faktorom a riskantným situáciám, ktoré môžu ovplyvniť biznis a/lebo výsledky
operácií spoločnosti AXA, nájdete vo Výročnej správe vydanej k 31. decembru 2017, v štvrtej časti „Risk factors and risk management“. Spoločnosť AXA nemá žiadnu povinnosť aktualizovať alebo revidovať
tieto výhľadové prehlásenia, či už sa jedná o reflexiu nových informácií, budúcich udalostí, či iného.
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