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Akcie v USA ve středu před čtvrtečním zveřejněním zprávy o vývoji americké inflace oslabovaly.
Index Dow Jones odepsal 0,44 %
SP 500 klesl o 0,2 %
technologický Nasdaq se snížil o 0,1 %
Největší zisky byly zaznamenány u zdravotnických akcií, ty v rámci sektoru posílily o 1 %.
Tento vývoj byl tažen pozitivními zprávami od společnosti Pfizer + 2,6%, jejíž akcie posílily v reakci
na zprávy o masivním nákupu vakcín proti Covid-19 ze strany americké vlády. Ta se je chystá
použít jako dar zejména rozvojovým zemím a dalším krajinám.
O 2,7% posílily také akcie Bristol
Nedařilo se naopak akciím ze sektoru financí.

Technologický balíček:
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Americký Senát schválil během včerejška zákon, který má výrazně posílit schopnost USA čelit
čínským technologiím.
Jde tak o návazné kroky, které již dříve započala Trumpova administrativa.
Opatřením zavedeným v rámci technologického balíčku je schválená podpora ve výši 50 mld USD
na výzkum a výrobu polovodičů.
Spojené státy tak chtějí snížit svou závislost na dovozu nedostatkových čipů z Číny a
zároveň podpořit novou tvorbu pracovních míst.

EVROPA
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Vývoj na evropských indexech byl nejednoznačný.
Investoři podobně jako v USA očekávají dnešní výsledek zasedání ECB a zprávy o inflaci.
Na pořadu dne ECB bude rozhodování o útlumu nákupu aktiv v rámci pandemického
programu PEPP.
ECB bude pravděpodobně také reflektovat ekonomické oživení a ustupující pandemii.
Zásadní změny v nastavení úrokových sazeb neočekáváme
Rozhodnutí o úplném ukončení pandemických programů odsune pravděpodobně ECB na září nebo
prosinec.

Indexy:
•
•
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Celoevropský STOXX Europe 600 uzavíral na zelené nul +0,09 %
německý DAX klesl o 0,4 %
Index PX si připsal 0,2%.

Makroekonomická data
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Hlavní makroekonomická data budou přicházet během dnešního dne
Trhy očekávají zasedání ECB a zprávy o inflaci v USA
Ta by měla znovu výrazněji překročit cíl ECB – odhady hovoří až o 4,7 % YoY, což je znovu dáno
nízkou srovnávací základnou ale také dynamickým oživením US ekonomiky
Pokud by se ceny opravdu vyhouply o tuhle hodnotu, byl by to největší nárůst cenové hladiny od
roku 2008

