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Americké akciové trhy se včera v průběhu obchodování dostaly z červených číslech a
nakonec všechny hlavní indexy uzavíraly se ziskem, nejmenší zisk ze všech indexů si
připisoval S&P 500 0,6 %
Největším tahounem byly během včerejšího dne komunikace (+1,5 %) a technologie (+1,4
%)
Nicméně i přes včerejší obrat na americkém trhu je nálada mezi investory spíše opatrná
Nejvíce obav způsobuje covid v Číně a tamní politika nulové tolerance a rozsáhlé lockdowny
Rostou totiž případy taky mimo nejvíce zasaženou oblast Šanghaje, kdy spoustu nových
případů hlásí také například Hong Kong
Obavy u investorů jsou hlavně vyvolávány obavami o další prohloubení problémů
v dodavatelských vazbách a s tím způsobený inflační šok a také samozřejmě zpomalení
růstu čínské ekonomiky
To by vedlo ke zpomalení globálního růstu
Nicméně Čínská centrální banka dneska vydala prohlášení, že skrze měnovou politiku
pomůže reálné ekonomice, zvláště nejvíce zasaženým odvětvím
Mělo by tak jít o pomoc zejména pro malé firmy skrze cílené financování
Toto oznámení pomohlo asijským trhům, které během dnešního dne přidávají (Hang Seng
+0,4 %)
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Další nejistotou je také nastavení měnové politiky v USA – aktuálně jsou v trhu zaceněny
dva hiky o 50 bps na příštích dvou zasedáních Fedu (nejbližší se bude konat 3. – 4. 5.)
Cílem je „zkrotit inflaci“, která v USA dosáhla v březnu hodnoty 8,5 %
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Dynamický vývoj a jednání mezi Muskem a boardem Twitteru našel konečně závěr
Na konci minulého týdne už lehký posun v tom, že Musk uvedl, že pro deal má zajištěné financování
a předložil znovu boardu Twitteru návrh na koupi firmy
Už o víkendu se objevovaly zprávy, že Twitter nakonec nabídku zvažuje, a to i přes to, že minulý
týden přijal board tzv. poison pill opatření
Zároveň board Twitteru zvažoval své další financování, kdy si zajistil 25,5 mld. USD od Morgan
Stanley
Oznámení o dohodě nakonec přišlo večer našeho času a Musk tak koupí Twitter za 44 mld. USD
Investoři tedy obdrží 54,20 USD za akcii

