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USA: trh práce, exportní ceny, nové domy

USA
S&P 500
• S&P přidává 0,7%, jde o třetí růstovou seanci v řadě, index se tak vyšplhal na 4M maximum
• Od začátku roku index 12,1% v plusu, 4% pod historickým maximem ze září 2018
• Dobrá makrodata: durable goods +0,4% (odhad -0,4%), rovněž rostou výdaje na stavebnictví
+1,3% v est. 0,5%
• Ve stále visí téma obchodních válek, americká strana sice zdůraznila, že dohoda je na dosah
• Nicméně některé body stále zůstávají nejasné – např. mechanismus vymáhání sankcí za
případné porušení dohody
• Proto se může stát, že dohoda nebude schválena do setkání Trumpa s čínským prezidentem
• Nejlepší výkonnost předvedl healthcare (+1,1%): absence kurzotvorných zpráv
• V těsném závěsu skončila energetika (+1,1%): kopíruje vývoj cen ropy
• Nejméně se dařilo defenzivním utilitám (+0,2%): vzhledem k euforii investoři opouští
defenzivní sektory

S&P 500: Sektory s největším pohybem

Evropa
Stoxx Europe 600
• Stoxx Europe 600 rozšiřuje polední zisky a nakonec přidává 0,5%, těsně pod letošním
maximem
• Od začátku roku přidal hlavní evropský akciový benchmark okolo 11%
• Vyšla lepší než očekávaná čísla ohledně průmyslové produkce v eurozóně
• Ta se meziměsíčně zlepšila o 1,4%, trh očekával pouze 1%, meziročně -1,1%, trh očekával 2,1%
• Nejvíc posiluje oil & gas (+1,5%): kopíruje vývoj cen ropy, Eni objevila nové naleziště v Angole
• Daří se rovněž chemickému sektoru (+1,0%): pozitivní dopad lepší průmyslové produkce a
zlepšení některých cílovek
• Nejhlouběji v záporném teritoriu skončily utility (-0,5%): Verbund (-5%), reakce na horší než
očekávané výsledky hydro-zdrojů
Sektory s největším pohybem

Brexit
•
•
•
•
•
•

Poslanci odhlasovali, že nechtějí Brexit bez dohody
Hlasování velmi těsné 312 proti no-dealu, 308 pro
Opadl sice nejčernější scénář, avšak situace nadále zůstává velmi nejistá
Mayová bude dál apelovat na poslance, aby podpořili rozvodový balíček (což se jí nedaří)
Dále bude také žádat členské státy EU o posunutí termínu pro odchod Británie (aktuálně
konec března)
Libra na základě odmítnutí brexitu bez dohody posiluje o 1,7%

GBP/USD: vývoj za poslední rok

ECB
•
•
•
•
•

Dluhopisy zemí EMU reflektují výhled ECB
V reakci na nižší prognózu růstu a oddálení sazeb se výnosy 10Y bondů propadly na 3M
minima
Existuje asi 26% pravděpodobnost, že by centrální banky mohla zvýšit sazby letos
Guidance ECB hovoří až o roku 2020
Nižší výnosy dluhopisů pozitivní pro banky

Přehled dluhopisových výnosů v EMU

Asie
Indexy
•
•
•
•
•
•
•

Asijské indexy převážně v červených číslech
Japonsko: včera objednávky výrobních zařízení klesaly nejvíce za poslední 4 měsíce
Čína: dnes ráno zveřejněna makrodata – negativně překvapila průmyslová produkce
Investice do fixních aktiv: se nárůst o 6,1%, in-line, v lednu +5,9%
Průmyslová produkce: zvýšení 5,3%, est. 5,6% v lednu +6,2%
Maloobchodní tržby: +8,2%, in-line, v lednu rostly tempem 9%
Rovněž se negativně projevuje protahování vyjednávání o příměří v obchodních válkách

Vývoj vybraných akciových indexů

Komodity
Ropa
•
•
•
•
•

Posiluje o 2,6% a nachází se tak na 4M maximu
Zásoby překvapivě klesaly o 3,8m barelů, zatímco trh očekával růst o 2,5m barelů
To je pro ropu pozitivní
V posledních dnech rovněž rezonuje zpráva, že se Saudská Arábie chystá omezit exporty
Do dubna by saudskoarabské exporty neměly přesáhnout 7m barelů za den

Graf vývoje cen ropy za poslední rok

Korporátní události
Take-Two Interactive
• Nepotvrzené spekulace, že by studio mohlo převzato Sony
• Sony svůj zájem o TTWO zatím popírá
• Akcie i tak přidávají 6,8%

