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USA







Včerejší obchodní seance pozitivní: S&P 500 +0,3 % Nasdaq +0,4 %, ale Dow Jones -0,4 % (tažen
dolů hlavně společností Boeing a United Technologies)
Sektorově včera nejvíce připisovalo zdravotnictví +0,7 %, utility a energetika +0,6 %- Nejvíce ztrácel
průmysl -0,9 %
Data o inflaci: spotřebitelské ceny v únory rostly nejpomalějším tempem za posledního dva a půl
roku
Inflace v únoru vzrostla o 0,2 % meziměsíčně (2,1 % YoY), důvodem jsou nižší ceny automobilů a
léků
Podle dat o inflaci tak již není US ekonomiky ohrožována přehříváním a inflace se i v příštích
měsících bude pravděpodobně pohybovat pod 2% inflačním cílem Fedu

S&P 500: sektory

Vývoj US inflace

EVROPA






Evropské indexy včera nakonec uzavřely lehce v mínusu, DAX -0,2 % a EuroStoxx na nule
V Evropě nejvíce přidávaly utility +0,6 % a průmysl +0,4 %, ztrácely technologie a komunikace -0,5 %
Hlasování o brexitu: včera podle očekávání nebyla v britském parlamentu schválena dohoda o
brexitu v poměru 391-242
Dneska budou zákonodárci rozhodovat o tom, jestli Británie opustí EU v horizontu 16 dní bez
dohody (nečeká se schválení) nebo budou chtít požádat EU o odložení brexitu

ASIE




V červených číslech je i dnešní obchodování v Asii, kde ztrácí hlavně japonské a čínské indexy
Důvodem je vyprchání pozitivního sentimentu ze začátku týdne

Korporátní události
Avast








Provozní zisk 248,3 mil. USD za FY
Výnosy 808,3 mil. USD
Čistý zisk na akcii 25 centů
EBITDA marže 54,1%, pro letošní rok očekává Avast stabilní marži
Růst by v letošním roce měl být ve vysokých jednotkách procent
Současný CEO Vince Steckler bude nahrazen Ondřejem Vlčkem
Dividenda 8,6c

Adidas





Celoroční tržby 21,9 mld. EUR (odhad 22 mld. EUR)
Společnost forecastuje snižující se prodeje pro rok 2019 (růst 5 – 8 %)
Ale pozitivně překvapila dividenda 3,35 EUR/akcie (očekávání 3,18 EUR/akcie)
Pre-market -3,2 %

Boeing




Cena akcie se i nadále propadá, za poslední dva dny o -11 %
Důvodem je, že stále více zemí zakazuje letadlům Boeing 737 Max vstup do svého vzdušného
prostoru v návaznosti na havárii v Etiopii
Včera ve 20:00 začal tento zákaz také platit v celé EU

