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Americké akciové trhy včera zaznamenaly největší ztrátový den po téměř měsíci, kdy došlo k lehké
změně sentimentu mezi investory
Optimistické vyhlídky týkající se lepších makroekonomických dat a pokračující ekonomické obnovy
vystřídaly obavy z vývoje pandemie koronaviru
Situace se nedaří dostat pod kontrolu a to zejména v rozvojových zemích jako Brazílie a Indie, kde
se také šíří nebezpečnější mutace nemoci
Nezvládnutá situace v rozvojových zemích ohrožuje celosvětový růst globální poptávky a pokud by
se situace nedařila dostat pod kontrolu, hrozí snižování forecastů
To, že se ekonomiky pohybují v různých „rychlostech“ v závislosti na zvládání pandemie Covid-19 a
průběhu očkování, potvrdila včera také Coca-Coly
Z výsledků firmy vyplývá, že na trzích, které zvládly pandemii, dochází k rychlejší obnově
Investoři aktuálně upínají pozornost k výsledkům a k tomu, jestli dochází ke zotavení také u
jednotlivých firem
Stejně důležité jako samotné výsledky je i pak výhled na další období
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Celosvětová důvěra v obnovu spotřeby, a tím i ekonomickému růstu, je aktuálně na maximech
Od začátku pandemie nashromáždili spotřebitelé úspory v objemu 5,4 bn USD – nejvyšší objemy
úspor jsou v zemích jako USA (kde dosáhly 12 % HDP, cca 2 bn USD), UK, Kanada, Itálie, Německo
Pokud by globálně spotřebitelé utratili po znovuotevření ekonomik třetinu z těchto ušetřených
peněz, tak by globální HDP stouplo o 2 %
Obrovské množství úspor spolu s rostoucí důvěrou dává jasné znamení, že po znovuotevření
ekonomik začnou spotřebitelé ve velkém utrácet
Případně část úspor zainvestují – inflow do ETF od začátku roku na rekordních úrovních
Faktory, které podporují jak letošní očekávané zotavení, tak také další růst trhů
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Evropské indexy zakončily včerejší den v červených číslech
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Výsledky společnosti dopadly dobře – IBM poprvé po 11 čtvrtletích reportovala růst výnosů
Výnosy v uplynulém kvartále vzrostly o 1 % na 17,7 mld. USD
Podle výhledu společnosti by měly růst výnosy také v 2Q a společnost čeká, že rok 2021
bude pro ni úspěšný
Začíná se projevovat loňská změna strategie, kdy se společnost začala více soustředit na
hybridní cloud a také na umělou inteligenci
Akcie v after-marketu posilovaly o 4 %

