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USA

Obchodování:
• Během včerejšího obchodování jsme viděly opět velký pokles na trzích.
• Odepisovaly všechny hlavní americké indexy, nejvíce jako obvykle technologický Nasdaq, který
propadl o 4,7 %.
• DJIA -3,57 %, Nasdaq -4,73 %, SPX500 -4,04 %
• Padaly také asijské indexy kvůli poklesu technologických firem.
• Po úterním obchodním dni kdy se objevili buy-the-dip investoři opět převládl negativní výhled.
• Stále tak platí, že na trzích nejsou žádné výrazně pozitivní zprávy, které by mohly otočit
sentiment.
• Včera navíc po špatných výsledcích Walmartu zveřejnil výsledky i Target a propadl se nakonec
24 %.
• Ve výsledcích firem se tak začínají silně projevovat inflační tlaky, které snižují marže a ohrožují
poptávku.
FED:
•
•
•
•

Včera mluvil prezident chicagského FEDu Charles Evans – potvrdil momentální výhled FEDu.
Dále mluvil Harker, pozitivní vyznění, potvrdil také očekávání 50 bps hiků v červnu a v červenci.
Dále se vyjádřil, že soft-landing je možný a nepředpovídá recesi.
Vyznění tedy pozitivní, nestačilo však na uklidnění trhů, které na vyjádření v podstatě
nereagovaly.

Sektory:
• Všechny sektory v červených číslech. Nejméně ztrácely utility a zdravotnictví.
• Nejvíce odepisuje sektor spotřebního zboží kvůli špatným výsledkům (-6,6 %).

EVROPA
•

Všechny hlavní evropské indexy také odepisují, ztráty kolem -1,2 %.

Korporátní zprávy:
Target
• Akcie Targetu spadly o 24 % po odreportování horších kvartálních výsledků než analytici
očekávali.
• Upravené EPS 2,19 (est. 3,06).
• Hlavním důvodem jsou zvyšující se náklady na přepravu (palivo).
• Nižší byly také tržby v některých segmentech jako elektronika, což dále podporuje obavy ze
zpomalování spotřebitelské poptávky.
• Zprávy následují po zveřejnění výsledků Walmartu, který odepsal v úterý 11 % a dalších 6,8 %
ve středu.
• Reagují i další společnosti v sektoru jako Dollar Tree (-14,4 %), Costco (-12,4 %).
ČEZ
•
•
•
•
•
•

Včera se objevila zpráva o možném zestátnění a restrukturalizaci ČEZu.
Původně vznikl nápad už v roce 2017, nakonec z něj ale sešlo. Kvůli vysokým cenám energií se
téma znovu otvírá.
Tuto úvahu jako jednu z variant potvrdil i ministr financí Zbyněk Stanjura
Variant, jak lze celou operaci uchopit, je hned několik – od úplného odkupu podílů
minoritních akcionářů po rozdělení do dvou společností.
Výrobní společnost by zůstala 100 % vlastněná státem a společnost zaměřená na obchod a
distribuci by byla obchodovatelná na burze podobně jako současný ČEZ.
V reakci ČEZ včera připsal 8 % a dostal se tak nad 1 100 Kč.

Dnes odpoledne očekáváme minutes od ECB

