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Ve včerejším obchodování zaznamenaly indexy ztráty – Dow Jones -0,4 %, Nasdaq -0,5 % a S&P 500
-0,4%, které zaznamenalo největší jednodenní ztrátu za posledních 6 týdnů
Důvodem je nárůst obav investorů z toho, že by v letošním roce nemusela být dokončena fáze 1
obchodní dohody
O tom během včerejška reportovalo Reuters na základě komentářů od prezidenta Trumpa
Ten uvedl, že Čína ještě neudělala kroky, které by on chtěl
Reuters také uvádí, že dalším důvodem je tlak ze strany čínské strany na širší a rychlejší snižování
již uvalených cel
A také napětí ohledně situace v Hong Kongu – v úterý prošel senátem zákon podporující
demonstranty v Hong Kongu, který by měl být dnes Trumpem podepsán
Pokud by se země nedohodly na odložení cel do 15. prosince, hrozí, že na 156 mld. USD čínských
exportů zahrnující převážně spotřební statky budou uvalena dodatečná cla s platností od 15.12.
Nicméně Liu He se nechal slyšet, že zůstává „opatrně optimistický“ ohledně fáze 1 dohody
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Včera byly zveřejněny minutes ze zasedání Fedu na konci října, kde byly sazby snížení o 25 bps
Většina zástupců Fedu uváděla, že negativní rizika pro americkou ekonomiku jsou nyní nižší,
nicméně riziko plynoucí z obchodního konfliktu a zpomalení globální poptávky zůstávají i přes to
významná
Z minutes také vyplývá, že členové nevidí nyní nutnost dalšího snižovaní sazeb





Ovšem několik zástupců bylo proti snížení sazeb na říjnovém zasedání s ohledem na přicházející
makroekonomická data
Sazby by pak podle členů měly zůstat beze změny dokud budou chodit pozitivní makroekonomická
data nebo dokud se nezvýší negativní rizika
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Během včerejška mírně ztrácely také evropské trhy, Euro Stoxx -0,3 % a DAX -0,5 %
V obchodování se projevil taktéž nárůst obav investorů, jinak obchodování bez výraznějších
kurzotvorných zpráv
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