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Včerejší obchodování ovlivněno zejména výsledkovou sezónou a doznívajícími zprávami ze
zasedání Fedu.
Na závěr dne pak: DJIA : +1,0 %, S&P 500: 1,0 %, Nasdaq : +0,5 %.
K růstu nejvíce přispěly akcie firem Microsoft, Amazon a Alphabet, ty korigovaly středeční ztráty.
Po středečních výprodejích akcie během včerejší obchodní seance posilovaly napříč všemi sektory.
Akcie tak reagovaly zejména na pozitivní výsledky hospodaření. V závěru dne však své zisky
odevzdaly.
Během včerejška oslabovaly tituly jako AMC (-56%), Blackberry (-41%), či Gamestock (-44%),
které byly v předchozích dnech uměle hnány vpřed internetovou skupinou (retailovými
investory) diskutujícími v rámci Reddit.
Akcie oslabily poté, co někteří velcí obchodníci jako např Robin Hood omezili obchodování s
těmito stocky, za cílem omezit spekulace. To vyvolalo vlnu ohlasů.

•

Mezi sektory nejvíce posilovaly finance + 1,92% , průmysl +1,82% a sektor zboží a surovin +1,51,
tedy defenzivnější sektory.

EVROPA
•
•
•
•

Evropské akcie se včera na směru neshodly, uzavíraly však převážně v zelených číslech
Největší dopady měly zejména výsledky firem a korporací
DAX posílil o 0,33 %, STOXX Europe 600 vzrostl o 0,10 %
Index PX klesl o 0,76 %

Astazeneca:
•

CEO společnosti AstraZeneca ujistil, že firma dodá EU již v únoru více vakcín proti koronaviru. V
prvním kvartálu prý členským státům EU dodá více než 31 milionů vakcín.

Korporátní události
Výsledková sezóna:
O2 CZECH REPUBLIC AS
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O2 dokázala YoY zvýšit zisk i příjmy, pandemie umocnila digitalizaci a zvýšila úspory.
O2 loni vzrostl zisk o 7,1 % na 5,85 miliardy korun.
Výnosy se zvýšily o 2,6 % na 39,77 miliardy korun. Růstu zisku společnost dosáhla díky snížení
provozních i běžných investičních výdajů.
Celkový počet mobilních zákazníků O2 v ČR se loni zvýšil o 110 000 na 5,9 milionu.
Výnosy v mobilním segmentu zůstaly meziročně stejné na úrovni 20,14 miliardy Kč.
Vyšší příjmy z datového provozu vyrovnávaly významně slabší roaming a nižší prodej
telefonů.
Společnost uvedla, že zasažení pandemií bylo značné.
Díky snižování investic a běžných výdajů si však chce uchovat roli technologického leadera
v oblasti komunikací.
O2 včera -0,5%

VISA INC-CLASS A SHARES
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Po včerejších pozitivních výsledcích reportovala po trhu také společnost VISA
Zisk společnosti za Q4 překonal 2 mld USD, respektive 0,97 USD na akcii a skončil tak nad
odhady
Výnosy společnosti za 4Q dosáhly 5,7 mld USD, odhady hovořily o 5,5 mld USD
Roční zisk překonal hodnotu 10,9 mld USD, respektive 4,9 USD /akcie
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Roční výnosy společnosti poklesly o 5 % a to zejména vlivem omezení přeshraničních plateb
Celkově byl business negativně ovlivněn pandemii Covid-19, přesto je ve 4Q znát oživení
Visa dále oznámila zvýšení dividendy na 0,32 USD/akcie a uvedla, že hodlá zahájit zpětný odkup
svých akcií.
Společnost neposkytla další výhled na 2021.
V reakci na výsledky akcie posilovaly +3%

Makroekonomická data
U.S
•
•

Růst HDP dosáhl ve 4Q hodnoty 4 %, přičemž trh očekával 4,2 %. Výsledek ovlivněn zejména
zhoršenou koronavirovou situací.
Spotřeba domácností za 4Q mírně vzrostla a to o 2,5%

Trh práce
•

Počet nových žádostí v minulém týdnu mírně poklesl na 847 tis, snížil se také počet
pokračujících žádostí a to o 6 %.

