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Během včerejší obchodní seance přidávaly v návaznosti na další úspěch vakcíny opět tzv.
value stock – zejména energetika +7,1 %, finanční sektor +1,9 % a průmysl +1,6 %
I proto nejvýraznější zisky připisoval v USA index Dow Jones +1,1 %, S&P 500 uzavíralo
s polovičním ziskem +0,6 %
Včerejší dění na trhu bylo nejvíce ovlivněno zprávami od firmy AstraZeneca, jejíž vakcína
dosáhla průměrné účinnosti 70 %
Částečně už jsou očekávání o brzké dostupnosti vakcíny v trhu započítány, proto také není
na nové zprávy reakce tak výrazná, jako byla při prvním úspěchu vakcíny od Pfizeru
Stále však zůstává riziko většího šíření nemoci Covid a to zejména v USA, kde tamní vlády
apelují na lidi, aby s blížícím se Díkuvzdáním omezili cestování a návštěvy

US volby



Prezident Trump včera oznámil, že jeho administrativa bude spolupracovat s Joe Bidenem
na předání moci
Jde tak o první podobný krok od prezidentských voleb ze strany Trumpa, ten však nicméně
ještě vítězství demokratického kandidáta oficiálně neuznal




Pro trhy jde o pozitivní zprávu, jelikož snižuje nejistotu ohledně předání moci, kdy se někteří
investoři obávali
Na pozitivní zprávy reagovaly indexy v Asii (japonský Nikkei +2,5 %) a také americké futures

US makro



Ekonomická aktivita v USA v listopadu na nejvyšších úrovních od března 2015, když se
kompozitní ukazatel PMI zvýšil na úroveň 57,9 b. z předchozích 56,3 b.
Za tímto silným výkonem stojí jak služby, tak výrobní sektor

S&P 500: sektory

EVROPA





Evropské indexy včerejší obchodní den uzavíraly s mírnými ztrátami
I přes to však v listopadu mají evropské akciové trhy našlápnuto k jednomu z nejlepších
měsíců za posledních deset let
Trhy v Evropě byly zejména podpořeny zprávami o vakcínách na nemoc Covid-19 a rotací
investorů směrem k value stocks, které

Evropské makrodata






Kompozitní ukazatel PMI pro eurozónu poklesl na úroveň 45,1 b. (z předchozích 50 b.)
Za tímto poklesem stojí zejména sektor služeb, na který výrazně dopadají lockdowny – ten
se v eurozóně aktuálně nachází na úrovni 41,3 b.
Nicméně pořád silný zůstává výrobní sektor – 53,6 b.
Německá ekonomika ve 3. čtvrtletí rostla o 8,5 % - za tímto výkonem stojí zejména spotřeba
domácností (10,8 %) a investice (3,6 %) (jedná se o revidovaná data z přechozích odhadů)
Aktuální výkonnost německé ekonomiky je také poznamenaná současnými lockdowny

Korporátní události

