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Středeční obchodní seance uzavírá s mírnými zisky na hlavním akciovém indexu S&P 500
V popředí spíše defensivní sektory
Včerejší den bez zásadnějších zpráv, které by výrazněji ovlivnily dění na akciových trzích
V závěru obchodování byla zveřejněna Béžová kniha, která podává zprávu o stavu americké ekonomiky
Z ní bylo patrné jen nepatrné zlepšení ekonomické aktivity v předešlých týdnech především z důvodu snížení
zaměstnanosti
S&P 500 +0,2 %
Nasdaq +0,4 %
Dow Jones -0,0 %
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Hlavní zprávou bylo změna vedení Intelu
Dosavadní CEO Bob Swan končí k 15. 2. a nahradí jej dosavadní šéf společnosti VMWare Pat Gelsinger
Trhy tuto informaci přijaly pozitivně a akcie v premarketu přidávala až 13 %, nakonec společnost uzavírá se ziskem téměř
7%

Ústavní žaloba na Donalda Trumpa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sněmovna reprezentantů (dolní komora Kongresu) podpořila návrh ústavní žaloby na amerického prezidenta
Obviněn je z podněcování davu jeho příznivců ke vzpouře, kteří vtrhli do budovy Kongresu
Pro hlasovalo 232 poslanců (včetně 10 republikánů), proti 197 poslanců
Ústavní žaloba proti Trumpovi byla podána i v roce 2019 (obvinění za zneužití funkce a maření spravedlnosti), tehdy senát
obvinění Trumpa zprostil
V historii se prozatím nestalo, že by ústavní žaloba sesadila amerického prezidenta od moci (podána na: Bill Clinton 1998,
Andrew Johnson 1868)
Žaloba nyní musí být projednána v Senátu, který rozhodne o případné vině
Aby mohl být Trump usvědčen je zapotřebí, aby se pro vyslovila dvoutřetinová většina. To znamená, že by pro muselo
hlasovat i 17 republikánských senátorů
Republikánský předseda Senátu Mitch McConnell odmítl výzvu demokratů k okamžitému procesu.
Jednání jsou naplánována, že začnou po 19. lednu
Funkční období Trumpa končí 20. ledna
Odvolaný z funkce tak již nestihne být, ale žaloba je přece jen důležitá
V případě prokázání viny by se nemohl v budoucnu ucházet znovu o post prezidenta či o jakýkoliv jiný čestný úřad včetně
dalších výhod s tím spojených
Jednání pravděpodobně potrvají několik dní, než bude rozhodnuto
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Evropské indexy během včerejška mírně posilovaly
Obavy vůči šíření koronaviru zmírnily zprávy společnosti Carrefour a Telefonica
Carrefour posílil o 13,4 % (nejvyšší úroveň od srpna 2019)
Zprávy ohledně převzetí společnosti od kanadské Alimentation Couche-Tard za 19,7 mld. USD (16,2 mld. €)
Španělská společnost Telefonica přidává 9,7 %
Společnost souhlasila s prodejem vysílačů v Evropě a Latinské Americe americkému operátorovi American Towers za 9,4
mld. USD (7,7 mld. €)
Celoevropský index STOXX 600 přidává pouze 0,1 %

Evropské indexy
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Německo, Británie a Nizozemsko naznačily, že striktní opatření prodlouží nejméně do začátku února
Itálie pravděpodobně výjimečný stav prodlouží do konce dubna.
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Nastupující prezident Joe Biden představí svůj ekonomický plán
Vystoupí také guvernér Fedu Jerome Powell
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Delta Air Lines zveřejní před trhem své výsledky
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