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Indexy tentokrát uzavíraly smíšeně
Nejvíce oslaboval technologický Nasdaq, SPX na červené nule, Dow Jones jako jediný posiloval
SPX500 -0,06 %, DJIA +0,71 %, Nasdaq -1,22 %
Celá obchodní seance byla velmi volatilní
Futures ukazují posilování všech indexů o zhruba 0,5 %, Nasdaq o 0,8 %

Netflix po zveřejnění znepokojivých výsledků odepsal přes 35 % hodnoty a v aftermarketu
oslabuje o další 1,5 %
Na tento signál reagovaly další tituly citlivé na počty aktivních uživatelů jako Meta (-8 %), Warner
Bros Discovery (–6 %) nebo Walt Disney (-5,5 %)

Hlavní události dne:
Výsledky:
Tesla
•
•
•
•
•

•
•
•

Včerejší reportované výsledky za Q1 předčily očekávání
Očekávání předčily tržby i zisk
EPS 2,86 USD, odhad 1,84 USD, pozitivní překvapení 55 %
Tržby 18,8 mld USD, Odhad 17,9 mld
Musk prohlásil, že očekává, že díky silné poptávce po elektromobilech bude produkce Tesly růst
silným tempem po zbytek roku navzdory problémům v dodavatelsko-odběratelských řetězcích
Stejně jako ostatní automobilky zápasí s nedostatkem čipů a zvyšujícími se cenami komodit
Navzdory všem překážkám Musk oznámil, že očekává, že Tesla dodá v letošním roce více než
1,5 mil aut
Za rok 2021 dodala Tesla 936 000 aut, takže by to představovalo asi 60 % meziroční nárůst
Představitelé Tesly dále apelovaly na navýšení globální těžby lithia, jelikož jeho nedostatek vidí
jako největší překážku pro větší rozmach elektromobility
Dále Musk oznámil plán na vytvoření Robotaxi, které by mělo být představeno v roce 2023 a
vstoupit do produkce o rok později
Musk tvrdí, že cestování robotaxi by mohlo být levnější než jízda autobusem nebo metrem
Akcie v after-marketu připisuje 5,5 %, při včerejším obchodování ale 5 % odepsala
Certifikát Panter tak zůstává více než 50 % nad bariérou
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Lam Research
Výsledky za Q3 byly pod očekáváním
Upravené EPS 7,4 USD, odhad 7,52 USD
Tržby 4,06 mld USD, odhad 4,25 mld
Hrubá i provozní marže také mírně pod očekáváním
Zklamáním byl i výhled na Q4
EPS vidí v rozmezí 6,5-8 USD, odhad byl 8,24 USD
Tržby vidí v rozmezí 3,9 mld až 4,5 mld, odhad 4,5 mld USD
Akcie odepisuje okolo 1 %
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Lithia Motors
Výsledky za Q1 nad očekáváním
Upravené EPS 11,96 USD, Odhad 10,09 USD, meziročně nárůst o 100 %
Tržby také nad očekáváním 6,71 mld USD, odhad 6,34 mld, meziročně o více než 50 %
Hrubá marže dle očekávání, meziročně se však zvýšila o 2,5 % na 19 %
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Citigroup Index:
Dle Indexu od Citigroup aktuálně převažuje snižování výhledu EPS nad zvyšováním
Odhady globálních zisků klesají 8 týdnů v řadě
Odhady amerických zisků klesají asi 4 týdny
Pokud budou dále klesat zisky firem, způsobí to růst P/E, což může znamenat, že řada titulů po
korekci nebude pro investory zajímavá k nákupu, což může způsobit další propad cen

•
•

Sektory:
Nejvíce posiloval sektor Real Estate (+1,85 %) a Consumer Staples (+1,46 %)
Nejvíce oslabovaly sektory Communication services (-4,07 %) a consumer discretionary (-1,36 %)

EVROPA
•
•

Hlavní evropské indexy během včerejšího obchodování posilovaly
Hlavní evropské indexy připisovaly zhruba 1,5 %, Britský index +0,37 %

Certifikáty:

•
•

TW Plug power - DE000CS8DEA4
Během uplynulého týdne posílení o 3,5 %
Podklad se dostal lehce nad bariéru, při včerejším obchodování ale odepsal 5 %
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TW Ladder Top Stocks II 5/21- XS2335316779
Od minulého týdne posílení o 2 %
Mírný nárůst ceny Morgan Stanley
Momentálně 1,5 % pod AC úrovní, AC 31. 5.
Případná výplata 110 %
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DS Čipy nad zlato - XS2304434678
Od minulého týdne posílení o 2 %
Podklad ASML posiloval v reakci na zveřejněné výsledky

