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USA

Obchodování:
• Indexy během obchodování smíšené, v druhé polovině dne posilovaly a uzavřely v zelených
číslech.
• Na trzích tak pokračuje smíšené obchodování s nejasným směrem, přetrvávají rizika.
• DJIA +0,80 %, Nasdaq +0,94 %, SPX500 +0,95 %.
• Dluhopisové výnosy se opět dostaly přes 3 %.
• Světová banka opět snížila výhled růstu na rok 2022 s varováním na několik let zvýšené inflace
a podprůměrného růstu (aktuálně predikují globální růst 2,9 % vs. 3,2 % v dubnu).
• Došlo opět k výprodeji na Bitcoinu, který se znovu dostal pod 30 000 USD.
• Posilovaly čínské akcie kolem 1 %, kvůli růstu technologických akcií.
• Signály ukončení velkých regulačních tlaků na technologické firmy pomohly čínským
internetovým společnostem v růstu.
• Ropa opět posílila a jak Brent tak WTI se dostaly přes hranici 120 USD za barel.
• Futures jsou 0,2-0,3 % v mínusu.
Sektory
• Nejvíce se dařilo sektoru energií +3,14 %, průmyslu + 1,36 %, zdravotnictví +1,30 %
• Ve ztrátě pouze sektor spotřebního zboží -0,37 %.

EVROPA
•
•
•

Hlavní evropské indexy oslabovaly, všechny v červených číslech.
Nejvíce Euro Stoxx 50 -0,83 %.
Otevřít by měla Evropa v zelených číslech.

•

Z makro dat v Evropě byla zveřejněna čísla z průmyslu v Německu – produkce vzrostla o 0,7 %
oproti dubnu, kdy došlo k poklesu o 3,7 %.

Korporátní zprávy:
Apple
•
•
•
•
•

Apple včera představil nové produkty.
Zároveň také novou integrovanou službu buy-now-pay-later (BNPL).
Společnost představila nové čipy M2, iOS16 pro iPhone, re-design MacBook Air, MacBook Pro
V pre-marketu akcie oslabovala, nakonec uzavírala necelé 2 % v plusu.
Doporučujeme držet.

Target
• Target oznámil zhoršení výhledu provozní marže kvůli nákladům spojených se skladovými
zásobami.
• Provozní marže na tento kvartál tak bude pouze 2 % (oproti odhadu z května na marži kolem
5,3%).
• V pre-marketu ztráta přes 6 %, nakonec akcie odepsala -2,31 %
• Negativně ovlivnilo i Walmart, který ztrácel -1,20 %.

