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Euforie z fiskálních a monetárních opatření během středeční obchodní seance vyprchala
Obchodování bylo dokonce na 15 minut pozastaveno
Počet obětí od vypuknutí nemoci atakuje hranici 9 000, přičemž počet nakažených překonal 218 000
Ekonomové od J. P. Morgan předpokládají výrazné zpomalení americké a čínské ekonomiky v příštím
kvartále
Velký propad zaznamenala i cena ropy, která se propadla na minima za 18 let (-24 %)
Dnes ovšem umazává část ztrát +13 %
Cena zlata také překvapivě dále klesá -2,8 %
Naopak výnosy 10Y US Bonds rostou na 1,23 %
Posiluje i americký dolar vůči ostatním měnám
Trumpova administrativa během včerejška požádala Kongres o schválení balíčku na 500 mld. USD
pro americké daňové poplatníky, který bude vyplácen ve dvou kolech (6. dubna a 18. května)
Částka, kterou američtí občané obdrží se bude odvíjet od příjmu a velikosti rodiny
Kongres by měl také schválit 50 mld. USD v podobě zajištěných úvěrů pro americké aerolinky
Trump hovořil s vedením společností Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines, UPS, …
Automobilky General Motors, Ford Motor a Fiat Chrysler Automobiles hodlají uzavřít dočasně všechny
své továrny v USA. Jedná se cca o 150 000 zaměstnanců.
Pozitivní zprávou je, že v čínském Wu-chanu (epicentrum nákazy) poprvé od propuknutí pandemie
nehlásí žádný nový případ nákazy
Americké akciové indexy tak uzavřely v červených číslech
o S&P 500 -5,2 %
o NASDAQ -4,7 %
o Dow Jones -6,3 %

S&P 500 sektory
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Ropa ovlivněna dvěma šoky, a to kolabující poptávkou a zároveň navyšující těžbou Saúdské Arábie

EVROPA
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiskální stimuly ani v Evropě nepomohly trhům do zelených čísel
Index STOXX Europe 600 uzavřel téměř o 4 % níže
Index březnu ztratil ¼ své hodnoty a schyluje se tak k nejhoršímu měsíci vůbec
Společnost Airbus klesla na minima od roku 2016 (-22,2 %)
Francouzský Safran, který dodává díly americkému Boeingu uzavřel také téměř -23 %
Volkswagen hodlá zastavit výrobu ve třech polských továrnách.
ECB zahájila program na odkup dluhopisů ve výši 750 mld. EUR – jedná se o součást celoročního
plánu, který se tím nyní vyšplhal na 1,1 bilionu EUR
Britská vláda hodlá podpořit nezaměstnané částkou 22 mld. liber v tomto roce
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