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Během středečního obchodování zaznamenaly americké burzy mírné ztráty – Dow Jones -0,1 %,
Nasdaq -0,3 % a S&P 500 -0,2 %
Z indexu S&P 500 nejvíce ztrácel sektor energetiky (-1,5 %) a technologií (-0,7 %)
Obchodní seance byla včera ovlivněna zveřejněnými daty z maloobchodu a zveřejněna byla také
béžová kniha Fedu
Maloobchodní data v září zaznamenala v září menší propad o -0,3 % MoM, přičemž se očekával růst
o 0,3%
Horší než očekávána makro data rozvířila spekulace, zdali Fed sníží úrokové sazby na příštím
zasedání
Zároveň byla včera také zveřejněna béžová kniha Fedu, ve které došlo ke změně v rétorice –
v minulých týdnech americká ekonomika expandovala mírným tempem

EVROPA



Trhy v Evropě během včerejšího dne smíšené, Euro Stoxx nakonec uzavřel s mírnou ztrátou -0,1 %,
DAX naopak posilovat o 0,3 %

Brexit



Po optimismu z minulých dní přišlo během včerejších jednáních opět mírné zklamání
Během včerejška se nepodařilo dohodu o brexitu finalizovat





Jednání tak budou pokračovat během dneška a zítřka na summitu EU
Pokud by se dohodu podařilo uzavřít, tak již v sobotu by o ni mohla hlasovat Dolní sněmovna
I včerejší mírný neúspěch však snížil pravděpodobnost tvrdého brexitu, který nyní není téměř ve hře

Korporátní události
Netflix








Výnosy ve 3Q vzrostly o 31 % na 5,24 mld. USD, EPS vzrostlo na 1,47 USD
Noví předplatitelé vzrostli o 6,77 mil. a překonali tak očekávání analytiků, za růstem stojí hlavně trhy
v zahraničí mimo US
V současném kvartále by podle odhadů měli přidat 7 mil. uživatelů
Růst v zahraničí se Netflix chystá podpořit investicemi do mezinárodního originálního obsahu
Společnost také uvedla, že guidance je trošku nižší kvůli očekávánému vstupu konkurentů na trh
(Apple a Disney)
V after-marketu +10 %
Akcie je zařazena v AMC Dynamické akcie+ CZK

IBM







Výnosy za 3Q pod odhady 18,03 mld. USD (odhad 18,22 mld. USD)
Provozní zisk na akcii 2,68 USD (odhad 2,67 USD)
Pokles výnosů ve všech divizích společnosti
Výsledky pod odhady tak zklamaly investory, také z důvodů že akvizice Red Hatu nepomohla IBM
navýšit výnosy
Akcie v after-marketu -5 %
Zařazeno v AMC Global dividend+ CZK

Nestlé






Výnosy za 9m letošního roku mírně pod odhady 68,4 ml.d CHF (odhad 68,7 mld. CHF)
Organický růst o 3,7 % (in line s odhady)
Společnost potvrdila výhled na zbytek roku
Společnost oznámila plán buybacků a dividend, ve kterém hodlá odkoupit zpět akcie za objem 20
mld. CHF v letech 2020 – 2022
Zařazeno v AMC Global dividend+ CZK

