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Výsledková sezóna Citi, Delta, Apple

Makrodata

USA

Obchodování:
• Včerejší obchodní seance se nejdříve nesla v duchu výprodejů.
• Následně indexy otočily a v závěru dne uzavíraly smíšeně.
• Index Dow Jones zpevnil o 0,13 %
• SP 500 přidal 0,12 %.
• technologický index Nasdaq Composite odepsal 0,22 %.
Powell:
•
•
•

Předseda Fedu Powell v poznámkách k projevu v Kongresu řekl, že pracovní trh má stále daleko k
pokroku, který je potřeba k tomu, aby Fed začal s omezováním nákupů dluhopisů.
Znovu tak vyvrátil debaty a brzkém taperingu.
Ve čtvrtek Powell vystoupí ještě na půdě Senátu.

Sektory:
• V rámci indexu SPX nejvíce posilovaly Consumer Staples +0,92%. a Real estate 0,9%.
• Nejvíce naopak oslabovaly energie – 2,9% (důvodem jsou spory mezi Saudskou arábií a Spojenými
arabskými emiráty, které donutily OPEC + omezit debaty o zvyšování težby) a Financials -0,5%.

EVROPA

Trhy:
•
•
•
•
•

Obchodování v Evropě ve středu skončilo v červených číslech, avšak bez výrazných ztrát.
STOXX Europe 600 klesl o 0,09 %
DAX uzavíral na nule
PX vzrostla o 0,39 %, dařilo se zejména bankám Moneta +1,5%, ERSTE 0,4%, KB +0,6%.
Důvodem oslabení je zejména šíření delta varianty a očekávané zpomalení ekonomického
zotavení v Eurozóně

Korporátní události
CITI:
•
•
•
•
•
•

EPS: 2,85 USD (odhad 1,96 USD/akcie)
Tržby 6,2 mld. USD rovněž nad konsensem trhu.
Překvapily zejména výnosy investičního bankovnictví.
Nárůst o 20 % oproti Q1.
Čistý zisk 5,8 mld USD oproti odhadu 3,9 mld USD.
Mírný pokles akcií vyvolán komentáři o zvýšení nákladové struktury pro 2021.

DELTA airlines:
•
•
•
•
•
•
•
•

Výsledky dopadly ve směs nad očekávání.
Ztráta na akcii nižší než odhadovaná.
EPS -1,07 USD vs 1,42 USD odhadovaná.
Tržby 7 mld oproti odhadům 6 mld USD.
Výnosy z tržeb pasažérů 5,3 mld USD vs odhad 5,2 mld USD.
Poskytnutý výhled v souladu s očekáváními.
Společnost očekává další oživení ve 3Q a současně také návrat k ziskovosti.
Společnost zůstává nadále negativně ovlivněna zákazem letů z Evropy do USA, které se
prozatím Biden nehodlá rozvolnit

APPLE:
•
•
•
•

Apple oznámil plánované zvýšení výroby nových iPhonů o 20 %
Celkově by mělo být vyrobeno 90 mil zařízeni Iphone 12
Akcie na tuto zprávu reagovaly vzestupem na nové historické maximum
+2,66 %

Makroekonomická data

