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Včerejší obchodování ve Spojených státech bylo poměrně volatilní a reagovalo hlavně na
vyostření geopolitického napětí mezi Ruskem a Ukrajinou
Indexy se na začátku obchodního dne dokonce dostaly do kladných hodnot, nicméně
následně ztrácely a po zbytek obchodního dne zůstaly v červených číslech
S&P 500 ztratil 1 %, Nasdaq 1,2 % a nejvíce ztrácel průmyslový Dow Jones -1,4 %
Na ruskou invazi včera reagoval americký prezident Biden, který oznámil sankce
Ve svém projevu odsoudil kroky Putina a oznámil, že další sankce přijdou v případě, že
Rusko podnikne i další kroky
Oznámené sankce jsou zatím pro dvou největším ruským finančním institucím VEB a
Promsvjazbank, které podporují ekonomický rozvoj v zemi a zejména vojenské projekty
Tyto banky jsou také terčem evropských a britských sankcí
Dále jsou americké sankce zaměřeny na elity země a jejich rodinné příslušníky
Zároveň USA i Evropa odstřihly Rusko od západního financování svého dluhu, nově tedy
Rusko němůže prodávat státní dluhopisy na evropském a americkém trhu
Trhy však tyto sankce přijaly bez větších propadů – futures na americké i evropské trhy
ukazují na zotavení a částečné zapricování těchto sankcí
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V kladných číslech se pohybuje také dnešní obchodování v Asii – asijské trhy jsou taženy
nahoru zejména čínskými technologiemi
Ty se dneska mírně zotavují z předchozích propadů
Hong Kong zároveň oznámil, že zvažuje uvolnění podmínek pro vstup technologických
firem na tamní hlavní trh
Hongkongský trh zaostal v loňském roce za Nasdaqem, NYSE i burzou v Šanghaji co do
objemu nových IPO
Ve čtvrtek by pak výsledky měla reportovat čínská Alibaba, nicméně zde se čeká zpomalení
růstu tržeb, stejně jako u Tencentu
Důvodem je hlavně oslabující čínská poptávka, ale také regulatorní problémy se kterými se
čínské big techy musí potýkat
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Společnost včera po trhu reportovala výsledky, které překonaly odhady
Upravené EPS dosáhlo 1,74 USD, očekávalo se 1,65
Výnosy vzrostly o 30 % YoY a dosáhly 1,32 mld. USD, taktéž nad odhadem 1,28 mld. USD
Společnost také zlepšila výhled na aktuální kvartál a také celoroční výhled
Podle nové guidance by tržby měly dosáhnou 5,43 – 5,48 mld. USD (est. 5,35 mld. USD)
Upravené EPS by pak mělo dosáhnout na 7,23 – 7,30 USD
Společnost tak i nadále těží z velmi silné poptávky po zabezpečení
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Dle vyjádření společnosti byla poptávka silná po všech třech hlavních platformách
Společnosti zároveň ve větším investují do hybridní práce a jejího zabezpečení
Akcie reagovala v after-marketu růstem o 6,4 %
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Akcie včera uzavírala se ziskem větším než 7 %
Důvodem k tomuto růstu bylo oznámení plánů na IPO Porsche
Důvodem listingu Porsche je získání vyšší valuace mateřské firmy, která následně umožní
financování vývoje elektrovozů
Na trh by mělo být nabídnuto 25 % nonvoting akcií Porsche, a společnost by mohla dosáhnout na
valuaci 85 mld. EUR
Načasování IPO zatím není známo, ale mohlo by k němu dojít ve druhé polovině letošního roku

