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Trhy v USA včera zvrátily pozitivní začátek obchodního dne, když se propadly do záporu a
nakonec indexy uzavřely smíšeně
Nejvíce ztratil technologický nasdaq -2,0 %, S&P 500 odepsalo 0,7 % a Dow Jones uzavřel
na zelené nule
Ze sektorů se nejvíce dařilo finančnímu sektoru, zdravotnictví a consumer staples. Naopak
ztrácela energetika nebo informační technologie
Kromě sledování vývoje války na Ukrajině se do pozornosti investorů dostává nastavení
měnové politiky
Trhy zůstávají nejisté před zasedáním Fedu a budoucím nastavení měnové politiky – právě
proto včera nejvíce ztrácely technologie spolu s energetikou
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Pozornost se také upíná k Číně – nejen s ohledem na tamější vývoj pandemie, ale také na
diplomatické vztahy s Ruskem
Co se týče pandemie – v neděli došlo k uzavření města Šen-čen, což představuje problém
zejména pro technologický sektor, ale také pro námořní dopravu, jelikož jde o jeden
z nejdůležitějších přístavů (4. dle objemu)
V Šen-čenu se vyrábí čipy od Foxconn (odebírá například Apple a Samsung)
Včera se objevily zprávy, že Čína je ochotna poskytnou Rusku vojenskou pomoc
Rusko požádalo Čínu o pět druhů vybavení, mezi nimi rakety země-vzduch, drony, obrněná
vozidla a další vozidla pro logistiku
Dneska se k celé situace vyjádřil ministr zahraničí Wang Yi, který uvedl, že se chce Čína
vyhnout sankcím ze strany západních států a že Čína nechce být součástí této krize
Asijské indexy ztrácejí už druhý den v řadě – Hang Seng odepisuje přes 5 %
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Dneska ráno reportoval výsledky ČEZ
Výsledky výrazně překonaly ohady
Čistý zisk vzrostl o 80 % na 9,9 mld. CZK
Ebitda poklesla o 2,5 % meziročně na 63,2 mld. CZK (odhad 60,62 mld. CZK)
Výsledky byly pozitivně ovlivněny zisky z obchodování s komoditami, vyšším cenám energie a
stabilnímu provozu v jaderných elektrárnách
Za rok 2021 navrhuje společnost dividendu ve výši 44 CZK za akcii
o 37 CZK je 90 % ze zisku a 7 CZK zisk z prodeje bulharských aktiv
Dojde k úprave výplatního poměru na dividendu a bude dosahovat 60 - 80 % očištěného čistého
zisku (aktuálně 80 – 100%)
V příštím roce by mohla dividendy být 56 – 62 CZK – předpokládá se výrazný nárůst ziskovosti díky
vysokým cenám energie

