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Evropské i americké indexy v minulém týdnu oslabovaly
Ke schválení dodatečných stimulů v USA prozatím nedošlo
Evropské země přistupují k tvrdším opatřením společenského distancování
Akce se na čtvrtečním zasedání ECB neočekává
Výsledková sezóna v USA se vyvíjí velmi pozitivně
Tento týden vyjdou na obou stranách Atlantiku první odhady HDP za 3Q
V pátek vyjde ostře sledovaná inflace v eurozóně, očekává se přetrvání deflačních tlaků

Výhled

Americké futures i asijské indexy převážně v červeném teritoriu
ECB
Ve čtvrtek se uskuteční zasedání ECB. Očekává se, že frankfurtská instituce ponechá sazby beze změny,
ani nenavýší objem dluhopisů, které nakupuje v rámci svého protipandemického programu (PEPP).
Předpokládá se však, že ECB přistoupí navýšení PEPP o dalších €500 mld. na svém prosincovém
zasedání. Eurozóna se aktuálně potýká s deflačními tlaky – ceny na meziroční bázi již poklesly dva měsíce
po sobě, což se naposledy odehrálo v roce 2016. Zároveň ochabuje ekonomická aktivita v EMU.
Lagardeová by mohla přijít alespoň s detaily o budoucím navýšení PEPP.

Výsledková sezóna
Aktuálně reportovala asi čtvrtina společností z indexu S&P 500. Firmy prozatím publikovaly výsledky
výrazně nad odhady. Zisky v průměru překonaly analytická očekávání o více než 18%. Přesto však profity
těchto korporací meziročně propadly o téměř 16%. Pozitivní překvapení předvedla Tesla, která reportovala
meziroční nárůst zisků o 39%. Negativně dopadl naopak Netflix. Ten snížil guidance na nové předplatitele
ve 4Q na 6 milionů, přičemž se očekávalo jejich zvýšení o 6,5 milionu.

Překvapení na úrovni tržeb a zisků pro index S&P 500 a jednotlivé sektory

Meziroční růst/ pokles zisků a tržeb pro index S&P 500 a jednotlivé sektory
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HDP
Tento týden vyjde HDP na obou stranách Atlantiku. Třetí kvartál se nesl ve znamení uvolňování restrikcí.
HDP by tak mělo od července do září prudce expandovat. V USA zveřejní tuto klíčovou statistiku ve čtvrtek.
Očekává se, že největší globální ekonomika expandovala ve 3Q anualizovaným tempem 31,8%. Eurozóna by
za třetí kvartál měla předvést neanualizovaný růst HDP ve výši 9,5%. Statistika vyjde v pátek i v ČR. HDP by
mělo za čtvrtletí končící v září expandovat tempem 5,1%. Ve všech ekonomikách se však očekává, že
během 4Q dojde ve srovnání s předchozími prognózami ke zpomalení.

Inflace - eurozóna
V pátek bude zveřejněn první odhad říjnové inflace v eurozóně. Deflační tlaky zřejmě přetrvají a ceny by se
v říjnu měly meziročně snížit o 0,3%. Negativní cenové tlaky v eurozóně jsou jedním z faktorů, které stojí
za rekordně nízkými výnosy tamních vládních bondů.

Ohlédnutí
Index S&P 500 minulý týden oslabil o 0,5%. Stoxx Europe 600 odepsal 1,4 %. Euro minulý týden vůči USD
posílili o 1,0%. Vůči EUR za poslední týden česká měna posílila na EUR/CZK 27,23 z 27,29. Proti dolaru
koruna apreciovala na CZK/USD 22,99 před týdnem byla na CZK/USD 23,26

Fiskální stimuly v USA
Navzdory deadlinu se Republikáni a Demokraté na podobě fiskálního stimulu zatím nedohodli. Šance na jeho
schválení před volbami se tak snižují. Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně ekonomického zotavení hrozí, že
nízkopříjmové domácnosti mohou v následujících týdnech omezovat spotřebu. V případě volebního vítězství
Demokratů lze očekávat rozsáhlejší fiskální balíčky. Šance Bidenova volebního vítězství rostou.
Šance Bidenova vítězství – pravděpodobnost implikovaná z průměrných kurzů sázkových kanceláří
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Evropa - lockdowny
Řada evropských vlád přitvrzuje s lokálními lockdowny. Cílem je zabránit plošným národním lockdownům,
kterých jsme byli svědky na jaře. I tak se současné nařízení negativně podepíší na ekonomické aktivitě.
Podle odhadů mnoha ekonomů hospodářství eurozóny ve 4Q opět předvede pokles. Poslední PMI
indikovaly zpomalení sektoru služeb. Ty za říjen skončily pod odhady na úrovni 46,2, přičemž se očekávala
hodnota 47. Naopak pozitivně překvapil segment výroby. Ten skončil pokořil analytické odhady a poskočil
na hladinu 54,4. Nachází se tedy pohodlně v pásmu expanze. PMI ukazují, že opatření společenského
distancování v této fázi zasáhla především sektor služeb a výroby se prozatím dotýkají pouze v menší
míře.

S&P 500: Pohyby dle sektorů
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Stoxx Europe 600: Pohyby dle sektorů
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Dnešní asijské obchodování
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Upozornění: Informace byla odeslána společností CYRRUS, a.s., obchodníkem s cennými papíry, se sídlem Brno,
Veveří 111 ("společnost"). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Frankfurt Stock Exchange (FWB) –
Deutsche Börse. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Informace mají povahu obchodního
sdělení a mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané
otázce či tématu. Pokud se hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou
zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a
že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Bližší informace obdržíte u makléřů
společnosti nebo na http://www.cyrrus.cz. Vaši e-mailovou adresu jsme získali na základě údajů, které jste poskytli
našim zaměstnancům nebo které jste vyplnili v registračním formuláři. Pokud nadále nechcete dostávat obchodní
sdělení společnosti, kontaktujte nás.

