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Index spotřebitelské důvěry, Trump, Powell
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Moneta Money Bank, Bayer AG
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Americké indexy otevřely v mírně červených číslech kvůli vyprchání euforie z prodloužení lhůty pro
zvýšení cel oznámené o víkendu
Po otevření trhů zveřejněn index spotřebitelské důvěry za únor, který vzrostl více, než se očekávalo
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Naopak mírně horší data přišla z nemovitostního trhu, kdy nová započatá výstavba v prosinci skončila
pod odhady
Jerome Powell ve svém pololetním hodnocení monetární politiky neuveřejnil žádné nové informace
Zopakoval trpělivost ve zvyšování úrokových sazeb
Ekonomický růst se zdá bát nerovnoměrný
Ospravedlňoval svá rozhodnutí z minulého roku o zvyšování sazeb kvůli inflačním tlakům
Další rozhodování bude záviset na datech, která budou přicházet a na ekonomických podmínkách
Druhá část komentářů je naplánovaná dnes

Akciové trhy se tak pohybovaly poblíž uzavírací hodnoty z předchozího dne, a nakonec uzavřely mírně
v červených číslech
Indexy odepsaly 0,1 %

S&P 500 sektory
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Trump a Kim Čong-un
• Setkání proběhne již dnes večer na pracovní večeři s poradci
• Hlavní část oficiálních jednání je naplánována na čtvrtek
• Trump uveřejnil příspěvek na twitteru, že má Severní Korea úžasný potenciál a skvělou příležitost na
prosperitu, když dojde k denuklearizaci
• Přirovnal zemi k Vietnamu a nazval Kim Čong-una svým přítelem

Stav nouze v USA
• Sněmovna reprezentantů schválila rezoluci blokující vyhlášení stavu nouze na hranici s Mexikem
• Trump se již dříve vyjádřil, že bude rozhodnutí vetovat
• Hlasovat o rezoluci má také Senát (převaha republikánů)
• K přehlasování veta by pak byla nutná 2/3 většina v obou komorách Kongresu
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Asijské indexy
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Smíšené obchodování v Asii
Japonské indexy v zelených číslech
Čínské v červených
Vyčkávání na druhou část Powellu projevu

EVROPA
Evropské indexy
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Stoxx Europe 600 sektory
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KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI
Moneta Money Bank
• Obě strany oznámily oficiální ukončení jednání o fúzi s Air Bank a Home Credit
• Důvodem jsou rozdílné představy o podmínkách transakce
• Akcionářům se zřejmě zdála i snížená cena 18,5 mld. CZK jako příliš vysoká
• Neúspěch v jednání o fúzi může ohrozit pozici generálního ředitele Spurného
• Ten transakci vehementně prosazoval
• Moneta je však nadále otevřena jiným akvizičním příležitostem
• Kvůli lepší alokaci zisků se tak dle analytiků dá čekávat růst akcií Monety

Bayer AG
• Výsledky za poslední kvartál loňského roku
• EBITDA 1,5 % nad odhady
• Výnosy také nad odhady 11,06 mld. € vs est. 10,69 mld. €
• Dividenda mírně navýšena na 2,8 €/akcii (ale pod odhady)
• Premarket -0,7 %
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Průmyslové objednávky v USA
Před trhem výsledky Best Buy
Po trhu Booking Holdings

•
•

Futures v US -0,2 %
DAX premarket -0,4 %

