Tomáš Lébl, analytik skupiny AXA ČR a SR:
Turecko se opět střelilo do nohy a nevypadá to,
že by mu docházela munice
Turecko na sebe opět strhává světovou pozornost. Příčinou tohoto zájmu je invaze tureckých vojenských
jednotek do sousední Sýrie. Snahou tureckého prezidenta Erdogana bylo vytlačit kurdské jednotky dále od
svých hranic hlouběji do syrského vnitrozemí. Tento krok se ovšem setkal s výraznou kritikou zahraničí, které
nevnímá kurdské milice jako teroristy, ale jako jednu z hlavních sil odpovědných za pád nechvalně proslulého
Islámského státu.
Další důležitou postavou příběhu je Donald Trump. Ten bohužel nepřímo umožnil tureckou invazi překotným
stažením amerických jednotek ze severu Sýrie, za což sklidil nezvykle silnou kritiku i ze strany amerických
republikánů, kteří ve většině případů prezidentovy excesy obhajují. Výsledná situace tak může poškodit
Spojené státy v očích spojenců, kteří jistě neradi vidí, že mohou být ponechání napospas osudu poté, co splní
svou misi.
Z obavy, že by tento krok mohl ohrozit Trumpovy šance na znovuzvolení, americký prezident změnil názor,
invazi odsoudil a na Turecko uvalil sankce. Skutečný dopad těchto sankcí je sice zanedbatelný, Donald Trump
však pohrozil, že může tureckou ekonomiku zničit.
Tím se dostáváme k samotnému tureckému hospodářství. To se postupně vzpamatovává z loňské měnové
krize, kdy lira vůči dolaru během dvou srpnových týdnů oslabila o více než 40 %, což představovalo vážný
problém pro turecké dlužníky splácející úvěry v cizích měnách. Turecká ekonomika tak i nadále vykazuje
záporné meziroční přírůstky.
Situace se od loňska částečně změnila. V důsledku ekonomického propadu výrazně poklesl dovoz do Turecka a
běžný účet platební bilance se tak po dlouhém období chronických deficitů dostal do přebytku. Turecká lira by
tak měla být oproti loňsku méně náchylná k prudkým oslabením v důsledku úprku krátkodobých zahraničních
prostředků.
Jenže nevyzpytatelnost politiky prezidenta Erdogana a hrozící izolace Turecka pro investory představuje
výrazné riziko. Například německá automobilka Volkswagen přehodnocuje v důsledku vývoje několika
posledních dnů výstavbu dlouho plánovaného tureckého závodu. V případě že by se mělo jednat o začátek
dlouhodobějšího trendu odlivu zahraničních investorů, mohl by tento vývoj představovat vážnou překážku na
cestě k oživení tureckého hospodářství.
Země půlměsíce se tak po roční odmlce opět střelila do vlastní nohy a nic nenaznačuje tomu, že by jí docházela
munice. Nejen ekonomicky, ale bohužel i na životech jsou pak nejvíce ohroženi obyvatelé severní Sýrie, kteří se
ocitli v centru dění na geopolitické šachovnici.
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Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 171 000 zaměstnanců
pečuje o 105 milionů klientů v 63 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního
výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny za rok 2018 oceněny na částku 102,9 miliard EUR,
podkladové výnosy na 6,2 miliard EUR. K 31. prosinci 2018 spravovala skupina AXA aktiva ve výši 1
424 miliardy EUR.
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Akcie AXA jsou registrovány na hlavním trhu burzy Euronext Paris pod symbolem CS (ISN FR
0000120628 - Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Ve formě ADS (American Depositary Share)
jsou akcie AXA kótovány na platformě OTCQX pod symbolem AXAHY.
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Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP
FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.
Skupina AXA v České republice a na Slovensku poskytuje produkty a služby v oblasti životního a
neživotního pojištění, důchodového zabezpečení a investičních podílových fondů. Má 1,5 milionů
klientů, 523 zaměstnanců a spravuje aktiva ve výši 5,3 miliardy eur.
Tato tisková zpráva a informace byla zveřejněna společností AXA podle článku L. 451-1-2
francouzského Peněžního a finančního zákoníku a články 222-1 a násl. Obecná nařízení pro
finančníky společnosti Autorité des marchés jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny
AXA (www.axa.com).
TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI TAKÉ NA WEBOVÝCH STRÁNÁCH WWW.AXA.CZ

DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ INFORMACE A ZÁRUČNÍ PROHLÁŠENÍ O NÁSLEDUJÍCÍCH ZVEŘEJNĚNÍCH
Některá prohlášení obsažená v tomto dokumentu se mohou týkat budoucích události, trendů, plánů nebo cílů. Tato výhledová prohlášení mohou být vystavena různým rizikům a ovlivněna faktory, které
mohou způsobit, že plány a cíle společnosti AXA se mohou lišit od plánů a cílů deklarovaných. Více informací k těmto faktorům a riskantním situacím, jež mohou ovlivnit byznys a/nebo výsledky operací
společnosti AXA, naleznete ve Výroční zprávě vydané k 31. prosinci 2017, ve čtvrté části „Risk factors and risk management“. Společnost AXA nemá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat tato
výhledová prohlášení, ať už se jedná o reflexi nových informací, budoucích událostí, či jiného.
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