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HEADLINES
USA

Cla Brazílie a Argentina, Francie

EVROPA

Nejhorší výkonnost za 2 měsíce

Očekávané události

Prodeje vozů

USA

•
•
•
•
•

Americké akciové indexy zaznamenaly největší ztráty za poslední 8 týdnů
Tweety amerického prezidenta Donaldu Trumpa
Důvodem jsou horší makroekonomická data
ISM v průmyslu v listopadu klesl na 48,1 b. (pokles oproti říjnu o 0,2 %)
Čtvrtý měsíc poklesu indexu ISM v řadě

•
•
•

S&P 500 -0,9 %
Nasdaq -1,1 %
Dow Jones Industrial Average -1,0 %

Trump
• V pondělí uvedl, že obnoví cla na dovoz oceli a hliníku z Brazílie a Argentiny s okamžitou platností
• Reakce na dlouhodobou devalvaci měn, která znevýhodňuje americké farmáře
• Pro oba státy tak oznámení přišlo nečekaně
• Brazilský prezident si myslí, že jde o formu odvetného opatření
• Brazílie těží z obchodního sporu mezi USA a Čínou (brazilské sójové boby nahrazují americké)
• Obě země plánují vyjednávat

•
•
•
•
•
•

Americká vláda také včera oznámila, že by mohla uvalit cla na francouzské zboží v hodnotě 2,4 mld.
USD ve výši 100 %
Jednalo by se o šumivá vána, kabelky, sýry a mnohé další výrobky
Protiopatření za francouzskou digitální daň
R. Lightizer uvedl, dle pětiměsíčního vyšetřování, že daň představuje neúměrnou zátěž pro americké
společnosti (Google, Facebook, Apple a Amazon)
Spekulace, zda zahájit vyšetřování i proti Itálii, Rakousku a Turecku
Daň ve výši 3 % platí pro společnosti s příjmy ve Francii nad 25 mil. € a celosvětově nad 750 mil. €
(daň platí zpětně od začátku letošního roku)

S&P 500 sektory

OPEC+
• Země OPEC společně s Ruskem se pravděpodobně dohodnou na zvýšení cutů produkce v tomto
týdnu
• Aktuálně je snížená produkce ve výši 1,2 mil. b/d (1,2 % celosvětové nabídky)
• Snížení o dalších 400 000 b/d
• Platné do června 2020
• Rusko původně proti dalšímu snižování
• WTI +1,4 %

EVROPA
•
•
•
•

Evropské trhy zaznamenaly největší propad za dva měsíce
Nejvíce ztrácel německý a francouzský index, pokles o více jak 2 %
Pokles sentimentu kvůli americkým clům
Indexy v úvodu seance posilovaly (PMI v Číně), avšak nálada se po tweetu D. Trumpa změnila

Evropské indexy

Stoxx Europe 600

•

RWE nejhorší výkonnost mezi utilitami (-5,4 %), nové vedení SPD může vytvořit konflikty ohledně
podmínek kompenzací po přechodu od uhelné energie
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•
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Salesforce.com – výsledky
Prodeje vozů v USA
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