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To, čo sa ešte pred pár mesiacmi zdalo 
nepredstaviteľné, sa stalo skutočnosťou. Britskí 
voliči sa v referende vyslovili za odchod z EÚ.  

Libra sa prepadla voči doláru na najnižšiu úroveň od 
roku 1985 

 
 

Hlasovanie britských voličov sa podľa výsledkov skončilo 
víťazstvom priaznivcov odchodu z EÚ (52 % vs. 48 %). Trhy 
boli v posledných dňoch nastavené skôr na víťazstvo 
„zotrvania“. Ich reakcia bola preto značná. Libra oslabila 
v prvotnej fáze voči doláru takmer o 12 % a voči euru o viac 
než 9 %. USD/GBP sa dokonca prepadol na najnižšie 
úrovne od roku 1985. Euro tiež spadlo voči doláru kvôli 
narastajúcej neistote o možnom dopade na ekonomický rast 
na kontinente (pokles o viac než 4 %). Väčšina ázijských aj 
európskych akciových trhov je dnes ráno hlboko 
v červených číslach.  

Ide o politické zemetrasenie, ktoré bude mať dlhotrvajúce 
ozveny v celej Európe. Tento krok pravdepodobne povedie 

k posilneniu euroskeptikov vo viacerých štátoch Európy, 
môže vyvolať ďalšie referendá a prinútiť súčasných politikov 
zmeniť ich doterajšiu politiku. Môže ovplyvniť výsledok 
španielskych volieb (ďalšia nedeľa), francúzske a nemecké 
voľby (2017) a prípadne aj voľby v USA (november). Trhy 
budú pozorne sledovať odozvu európskych lídrov. Ponúka 
sa na to víkendový summit G7 (25.-26.6.), ako aj summit EÚ 
(28.-29.6.). Jasný spoločný postoj by trhom určite pomohol.  

Výsledok pravdepodobne prinesie na trhy viac nestability, 
a to počas dlhšej doby. Podľa článku 50 zmluvy by teraz 
mala Británia oznámiť svoj odchod. Začne sa tak dvojročné 
negociačné obdobie, kde sa dohodnú podmienky. Počas 
tohto obdobia zostáva UK plným členom, avšak, vysoká 
neistota pravdepodobne povedie k rastu rizikových prirážok.  

Na druhej strane, centrálne banky sa budú snažiť tlmiť rast 
napätia a dodávať trhom potrebnú likviditu. V prípade Fed-u 
môžeme zrejme zabudnúť na júnový rast sadzieb a možno 
dokonca aj na možnosť ich rastu na konci roka.  

Jediným krátkodobým víťazom sú zatiaľ investori do zlata. 
Jeho cena vyskočila na najvyššiu úroveň za viac ako dva 
roky. Dôvodom je hľadanie bezpečného prístavu. Zo 
stredoeurópskych mien oslabili o niekoľko percent forint aj 
zlotý. Česká koruna sa posunula vyššie iba mierne.  

Odhad dopadu na ekonomický rast SR sa pohybuje 
v desatinách percentuálnych bodov. Avšak, kľúčová bude 
reakcia politikov a riešenia situácie, ako aj reakcia 
spotrebiteľov, či podnikov na nárast neistoty v ekonomike.  
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Brexit: nepredstaviteľné sa stalo skutočnosťou 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente predstavujú marketingové oznámenie vyhotovené v dobrej viere. Ich úlohou nie je informovať adresáta vyčerpávajúcim spôsobom, sú založené na 
krátkodobých predpovediach týkajúcich sa očakávaného vývoja na finančných trhoch. Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „ČSOB“), nemôže garantovať splnenie týchto 
predpovedí  a v žiadnom prípade nie je zodpovedná za priamu, nepriamu alebo následnú škodu, ktorá môže vzniknúť na základe použitia tohto dokumentu alebo informácií v  ňom 
obsiahnutých. Tento dokument nemá predstavovať a ani nepredstavuje investičné odporúčanie, investičné poradenstvo založené na posúdení osobných pomerov adresáta a taktiež nemá 
predstavovať ani nepredstavuje odporúčanie na nákup, predaj alebo podržanie akéhokoľvek investičného nástroja , resp. akejkoľvek investície. Hoci informácie, z ktorých vychádza tento 
dokument, boli získané zo zdrojov, ktoré ČSOB považuje za správne, dôveryhodné a zodpovedajúce skutočnosti ku dňu vyhotovenia tohto dokumentu, ČSOB nemôže zaručiť správnosť, 
úplnosť alebo nezostručnenie takýchto informácií. Všetky názory a odhady uvedené v tomto dokumente predstavujú výhradne názory a odhady ČSOB ku dňu vydania tohto dokumentu, pričom 
sa môžu kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Záujemcom o finančný nástroj alebo typ investície opísanej v tomto dokumente sa odporúča pred prijatím akéhokoľvek 
investičného rozhodnutia kontaktovať svojho právneho, daňového a/alebo finančného poradcu. Bez predchádzajúceho súhlasu ČSOB nie je možné tento dokument ani jeho časti kopírovať 
alebo ďalej šíriť.  
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