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Včerejší obchodní seance bez větších kurzotvorných zpráv.
Indexy uzavíraly smíšeně.
Index Dow si připsal 0,30 %
Širší index S&P 500 klesl o 0,09 %
Index technologického trhu Nasdaq Composite klesl o 0,60 %
Výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o pět bazických bodů na 1,71 %.
Na trhu znovu vzrostla volatilita, VIX index +10 %.
Pozitivní zpráva souvisí s průmyslem, neboť uvězněná loď v Suezském průplavu je již uvolněná.
Nehrozí ten výraznější zhoršení dodavatelsko-odběratelských vztahů v souvislosti s touto havárií.
To během pondělí ocenil zejména evropský trh.

Sektory:
•
•
•

•

Smíšený vývoj také v jednotlivých sektorech.
Nejvíce oslabovaly sektor energií -1,26 %.
Zlevnily také akcie v rámci sektoru Finance -0,93 % zejména tedy banky v souvislosti s pádem akcií
Credit Suisse -14 %. Banka zasažena potížemi velké investiční společnosti Archegos Capital
Management. v důsledku tzv. margin calls.
Posilovaly sektor spotřebního zboží +1,03 % a Utility 1,07 %.

KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI
Moneta:
•
•
•
•

PPF pověřila Ladislava Bartoníčka, jednoho ze svých akcionářů, řízením veškerých aktivit ve
skupině PPF Group namísto zesnulého Petra Kellnera.
Bartoníček je od roku 2018 je ve skupině zodpovědný za telekomunikace.
Dříve působil na několika dalších pozicích výkonného ředitele v rámci PPF.
MONET CT -1,69 %.

Boeing:
•
•
•
•
•

Společnost Boeing během včerejší obchodní seance těžila ze získání velké zakázky na letouny
737 MAX.
Objednávka se týká nízkonákladové letecké společnosti Southwest Airlines.
Southwest si také zajistil nákupní opci na dalších 155 letadel.
Jedná se o největší zakázku od doby, co americké úřady koncem loňského zrušily zákaz létání
tohoto typu strojů.
BA 2,31 %.

EVROPA
•
•
•

STOXX Europe 600 vzrostl o 0,16 % a německý DAX posílil o 0,47 %.
PX odepsala 0,5 %.
V důsledku smrti Petra Kellnera ztrácely na PX 02 -1,0 % a MONETA -1,69 %.

Vývoj sektorů v rámci Stoxx Europe 600:

Makroekonomická data
•

Dnes vyjdou předstihová data z eurozóny – spotřebitelská důvěra a ekonomická nálada.

