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USA

Obchodování
• Indexy otevřely kolem nuly, obchodování bez jasného směru. Nasdaq jako jediný skončil
v zelených číslech.
• DJIA -0,26 %, Nasdaq +0,41 %, SPX500 -0,08 %.
• Během včerejšího dne vyšly data o žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA. Čísla ukazují
pokračující trend stoupajícího počtu žadatelů. V minulém týdnu tedy 260 tisíc, což je in-line
s odhady a o 4 tisíce více než předešlý týden.
• Obavy z recese dále tlačí dolů cenu ropy – WTI se tak poprvé od března podívalo na ceny pod
90 USD/barel. Zároveň však nižší ceny ropy snižují inflační očekávání, což trhy přijímají
pozitivně.
• Představitelka Clevelandského FEDu Lorette Mester znovu utvrdila, že FED je odhodlaný
bojovat s inflací a jedná se o hlavní prioritu.
• Hlavní sledované makročísla budou nyní dnešní US non-farm payrolls, které ukáží, jestli
dochází k útlumu na trhu práce. Vysoké číslo by dávalo FEDu možnost vyššího hiku.
• Non-farm payrolls by dle odhadů měly skončit na 250 000 (minulý měsíc 372 000).
• Futures aktuálně mírně v plusu kolem 0,2 %.
Sektory
• Nejvíce připsal sektor Consumer Discretionary (+0,54 %). Výrazně pak naopak odepsal
energetický sektor (-3,60 %).

Čína – Taiwan
• Čína pokračuje ve vojenských cvičení u Taiwanu. Včera odpálila čtyři balistické střely, které nad
Taiwanem přeletěly. Tyto cvičení by měly pokračovat do neděle. I když napětí mezi Čínou a

Taiwanem je investory sledované, nepředpokládá se výraznější vyostření situace a pro trhy jde
tak spíše o okrajovou záležitost.

EVROPA
•
•
•
•

Všechny evropské indexy kolem 0,5 % v plusu.
Bank of England navýšila sazby o 50 bps a varovala před recesí od čtvrtého kvartálu tohoto roku.
ČNB včera na zasedání nezvedala sazby, zůstávají tak na 7 %.
V nové čtvrtletní prognóze ČNB zvýšila výhled na tuzemskou inflaci pro rok 2022 na 16,5 %
(dříve 13,1 %) a pro rok 2023 na 9,5 % (4,1 %).

Korporátní události
Tesla
•
•

Včera došlo ke schválení splitu akcií Tesla v poměru 3:1.
Tesla tak následuje megacapy jako Google a Amazon, u kterých proběhl split na jaře.

Rheinmetall
• Dnes Rheinmetall zveřejnil výsledky, které skončily lehce pod očekáváním.
• Výnosy za 2Q 1,41 mld. Eur, est. 1,42 mld. Eur.
• Za rok 2022 vidí růst tržeb +15 %.
• Nad očekáváním skončil provozní zisk za první pololetí: 206 mil. Eur, odhad 191 mil. Eur.
• Výhled na provozní marži za rok 2022 zůstal nezměněn (nad 11 %).
• Akcie ztrácí -3 %.
Dnes bude před trhem reportovat společnosti Western Digital.

