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akcie na americkém trhu ve čtvrtek popáté v řadě posílily
šéf americké centrální banky Powell potvrdil, že není zapotřebí spěchat se zvyšováním úrokových
sazeb
akcie maloobchodních společností se dostaly pod tlak kvůli slabým tržbám v klíčové vánoční
sezoně
index Dow zpevnil o +0,51 % na 24 001,92 bodu, širší index S&P 500 stoupl o +0,45 % na 2 596,64
bodu
index technologického trhu Nasdaq Composite posílil o +0,42 % na 6 986,068 bodu
index volatility VIX klesl o -2,4 % na 19,5 bodu

S&P 500

Zdroj: www.marketscreener.com

•
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RSI (14) relative strenght index = 53,53
silná technická podpora na hodnotě 2 351 bodu je vzdálena 10%
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ve čtvrtek přiletěl na krátkou inspekci pohraničních oblastí sousedících s Mexikem
plánuje zde vybudovat ocelovou bariéru blokující nelegální migraci, pašování drog a pronikání
zločinců
řekl, že pohraniční bariéra, ať už zděná, nebo ocelová, zadrží 90 až 95 % nezákonně proudících
migrantů
před odletem z Washingtonu Trump novinářům řekl, že pokud se s demokraty nedohodne na
financování plotu, nebude váhat s vyhlášením stavu nouze
takový krok by podle některých expertů byl právně sporný a vedl by k žalobám
stav nouze lze vyhlásit pouze v případě ohrožení národní bezpečnosti USA, což by Trump obtížně
prokazoval
většina ilegálních imigrantů přichází do USA legálně na pracovní vízum a po jeho vypršení už USA
neopustí

KOMODITY
ropa

•
•

cena ropy reaguje na nejasné závěry obchodního jednání mezi Čínou a Spojenými státy
přispěly také oficiální údaje o velkých zásobách suroviny ve Spojených státech

Zdroj: www.marketscreener.com
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index relativní síly RSI (14) = 30,87 : blízko přeprodanosti
technická podpora na hodnotě 45,04 je vzdálena 5,8%
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těžba ropy v Norsku by letos mohla klesnout na 1,42 milionu barelů denně
to by byla nejnižší úroveň od roku 1988
informaci zveřejnil norský úřad pro ropu (NPD)

KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI
Ford Motor Company
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firma oznámila, že v Evropě propustí tisíce zaměstnanců
chce tím ušetřit 14 miliard amerických dolarů
všechny regionální pobočky v evropské části firmy projdou auditem
z jeho výsledků následně vzejdou konkrétní opatření
Ford se v Evropě poslední dva roky potýká s finančními ztrátami
kde přesně se budou propouštět další lidé a kolik jich bude, je v tuto chvíli nejasné
Ford aktuálně v patnácti evropských továrnách zaměstnává celkem 53 tisíc lidí
celosvětově by Ford mohl v rámci restrukturalizace propustit až 24 tisíc lidí

BlackRock
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firma oznámila, že snižuje svoji pracovní sílu o 3 %
v příštích týdnech propustí zhruba 500 lidí
toto své rozhodnutí vysvětluje rostoucí nejistotou na trzích

Tesla Inc.
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firma oznámila, že od tohoto týdne již nebude přijímat na 75 kWh verze vozů Model S a X
zákazníci si již nebudou moci objednat 75 kWh verzi modelu S a X
k dispozici je verze s 100 kWh baterií, která je u vozu Model S k dostání za cenu 96 000 USD
cena za 75kWh verzi je 76 000 USD
u modelu Model X bude nejlevější vůz za cenu 97 000 se 100 kWh baterii
(cena za 75 kWh verzi je 82 000 USD)

Macy's Inc
•
•
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provozovatel obchodní sítě snížil celosvětovou prognózu svých tržeb
výrazný pokles ženského sportovního oblečení, módních šperků, módních hodinek a kosmetiky
akcie včera zaznamenaly pokles -17,69%

American Airlines Group
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firma vydala varování, že zisky v roce 2018 nenaplní původní prognózy
nyní se očekává očištěný zisk na akcii pro rok 2018 mezi 4,4 USD až 4,6 USD
původní prognóza (před třemi měsíci) predikovala očištěný zisk na akcii ve výši 4,5 USD až 5 USD
akcie včera zaznamenaly pokles -4,13%
profit warning společnosti American Airlines zasáhl i akcie ostatních amerických aerolinií

TECHNICKÁ ANALÝZA

Zdroj: www.marketscreener.com
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index relativní síly RSI (14) = 52,10
technická podpora na hodnotě 10259 je vzdálena 6,5%
DAX pre-market +0,3%

