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Krátka správa:
NOVEMBROVÉ VOĽBY PREMIEŠALI KARTY V USA

Voľby v polovici prezidentského obdobia (volila sa celá Snemovňa reprezentantov, tretina Senátu a ďalšie
federálne pozície), tzv. mid-terms, priniesli zmenu politických síl v Kongrese. Podľa predbežných výsledkov
sa Republikánom podarilo udržať si väčšinu v Senáte, ale v Snemovni reprezentantov budú mať
prevahu Demokrati. Republikáni v Senáte získali 2 nové kreslá a celkovo by mohli mať 53 kresiel, zatiaľ čo
Demokrati stratili 2 a tak by ich počet mal klesnúť na 47 (spolu je v Senáte 100 kresiel, 2 za každý štát).
Súboj o Snemovňu reprezentantov bol napínavejší a priniesol zmenu síl v tejto dolnej komore Kongresu.
Republikáni stratili 26 kresiel a pravdepodobne skončia s 206 miestami v Snemovni, zatiaľ čo Demokrati
s novou väčšinou 229 kresiel budú mať po mid-terms prevahu (celkovo je v Snemovni reprezentantov 435
kresiel, rozdelených proporčne na základe populácie štátov).
Fakt, že jedna strana bude mať prevahu v dolnej a druhá v hornej komore Kongresu vracia do
americkej politiky systém bŕzd a protiváh (tzv. checks and balances). Z praktického hľadiska to oslabuje
schopnosti prezidenta Trumpa pretlačiť prípadné zásadné kroky, s ktorými by Demokrati nesúhlasili a zvyšuje
dohľad na prezidenta. O žiadnych veľkých legislatívnych zmenách v takomto duchu však v poslednom období
nebola zmienka, preto zatiaľ je dopad skôr teoretický.
V každom prípade je to ale signál zmeny nálady v americkej spoločnosti, ktorá je všeobecne dosť
polarizovaná pozdĺž straníckych línií. Čo sa týka otázky zahraničného obchodu a prípadnej ďalšej
eskalácie protekcionizmu zo strany USA, mid-terms v tomto ohľade veľa zmeniť nemôžu. Kongres
nemá veľké právomoci v otázke zahraničného obchodu a prezidentská kancelária tak v tejto otázke môže v
podstate konať samostatne.
Americký dolár na výsledky volieb v USA reagoval oslabením (ráno o 0.7 % oproti euru), keďže pre
rozdelený Kongres bude ťažšie prijímať novú legislatívu a zvyšuje to politickú neistotu.
Akciové trhy prevažne stúpajú (FTSE100, CAC, DAX) keďže oslabenie prezidentových možností v oblasti
fiškálnej politiky, ktorá prechádza Kongresom, by mohlo predísť prípadnému ráznemu zhoršovaniu deficitu
verejných financií a následne nútenému rýchlejšiemu zvyšovaniu sadzieb americkým Fed-om.

Bližšie k Vám.
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V prípade otázok alebo ak si želáte dostávať naše publikácie, môžete napísať aj na research@slsp.sk Internetová
stránka Slovenskej sporiteľne je http://www.slsp.sk, kde nájdete aj archív (Finančné a investičné príležitosti,
Analýzy a predikcie).
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Pre kotácie v reálnom čase (devízový, peňažný trh, akcie a ďalšie) navštívte aj online data centrum Erste Group
na http://produkte.erstegroup.com/CorporateClients/en/MarketsAndTrends/Overview/index.phtml
Tento materiál slúži ako doplnkový zdroj pre klientov Slovenskej sporiteľne, a.s. Je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase publikovania.
Hoci použité informačné zdroje sú všeobecne považované za spoľahlivé, Slovenská sporiteľňa, a.s., neručí za správnosť a úplnosť uvedených informácií. Tento
dokument nie je ponukou a ani propagáciou nákupu či predaja určitého aktíva. „Predpovede nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti aktíva alebo
finančného nástroja“.
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