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Obchodování:
• Americké akcie během včerejška připisovaly, S&P připsal 0,85 %, DJIA vzrostl o 0,68 % a NDX se
zvýšil o 0,85 %.
• Akcie tak naplno vymazaly ztráty ze středy, kdy trhy reflektovaly nižší MoM inflaci.
• Reportované pomalejší tempo růstu cen hraje do not Powellovi a potvrzuje jeho slova o přechodnosti
inflačních tlaků.
• Nižší, než očekávaná inflace zároveň brzdí tapering, o kterém se mělo debatovat v příštím týdnu.

Sektory:
• Nejvíce se včera dařilo akciím ze sektoru energií 3,81 % 1,12 % si připsaly také akcie v rámci
sektoru průmyslu
• Oslabovaly akcie ze sektoru Utilit, avšak pouze mírně o 0,15 %.
• Dařilo se také akciím v rámci sektoru materials +1,9 % a ostatním cyklickým akciím.
•
•
•

Sektory ovlivněny zejména reportem o tempu růstu průmyslové výroby v USA.
Průmyslová výroba v srpnu MoM zpomalila na 0,4 procenta z červencových 0,8 procenta.
Zvolnění je výraznější, než se čekalo.

Ropa:
•
•
•
•

Během včerejška přidávala ropa, cena ropy Brent vystoupala poprvé od 2. srpna nad 75 dolarů za
barel.
Během dne pak růst ropy +2,72 % v maximu přes 3 %.
Stalo se tak poté co byl zveřejněn report o stavu zásob, mimo to byly zveřejněny informace o o
problémech s dodávkami v Mexickém zálivu.
Zásoby ropy klesly v USA minulý týden o 6,422 milionu barelů, trh čekal pokles o 3,544 milionu
barelů.

EVROPA
•
•
•
•

V Evropě akcie uzavíraly ve ztrátě
STOXX Europe klesl o 0,8 %, německý DAX ztratil 0,7%
Pražská burza také mírně oslabila, PX -0,24%
Vysoko se i nadále drží tuzemská měna, včera atakovala hranici 25,3 EUR/CZK.

Korporátní události
Microsoft:
•
•
•
•

Microsoft odkoupí vlastní akcie až za 60 miliard USD.
Buyback prozatím nemá konečné datum a firma ho může kdykoli ukončit.
Microsoft dále oznámil, že zvýší čtvrtletní dividendu o 11 procent.
Akcie během včerejška přidávaly o 1,84 %.

Stabucks:
•
•
•

SBUX -3,42%
Akcie klesají v reakci na velmi slabé výsledky společnosti Yum China Holdings, která provozuje
restaurace s rychlým občerstvením (ve 3Q operační profit -60%)
Roli i nadále sehrává čínská regulace a slabé maloobchodní tržby. (2,5% YoY vs est. 7%)

Makroekonomická data
•
•
•
•

Přijdou data z trhu práce z USA.
Budou zveřejněny informace o maloobchodních tržbách v USA
V ČR PPI (Index produkčních cen) v průmyslu na meziměsíční a meziroční bázi.
Průmyslová produkce v eurozóně

