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Indexy tentokrát uzavíraly smíšeně
Nejvíce oslaboval technologický Nasdaq, jediný na červené nule, Dow Jones a SPX posilovaly
SPX500 +0,21 %, DJIA +0,19 %, Nasdaq -0,01 %
Celá obchodní seance byla velmi volatilní
Futures ukazují posilování všech indexů, SPX o 0,8 %, Nasdaq o 1,4 %

Hlavní firmou, která táhne pozitivní futures je Meta, která posiluje v after-marketu o 18 %
Boeing během včerejšího obchodování nakonec odepsal 7,5 %
Spotify během včerejšího obchodování nakonec odepsalo 12,5 %
Hlavní události dne:

•

Biden by měl dnes promluvit na podporu Ukrajiny a plánuje kongresu poslat návrh na balíček
podpory skládající se ze zbraní a humanitární pomoci, který by měl vydržet až do září

•
•
•

Poté co bylo Polsko a Bulharsko odstřižené od ruského plynu, označila řada představitelů ruský
požadavek na platbu v rublech za vyděračství a odmítá na ni přistoupit
V případě náhlého odstřihnutí ČR od plynu bychom měli být dle představitelů vlády schopni vydržet
asi 2 měsíce
Německo prohlásilo, že by bylo ochotné odstřihnout se od ruské ropy, pokud by to bylo postupně
Výsledky:
Meta
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Výsledky pozitivní, hlavní zprávou byl růst počtu uživatelů na facebooku
Za Q1 byl počet denních aktivních uživatelů 1,96 mld, odhady očekávaly 1,94 mld
Počet denních uživatelů byl pro investory opravdu zásadní zprávou, jelikož celkově byly výsledky
spíše v rámci očekávání nebo lehce pod odhady
Měsíčně aktivní uživatelé lehce pod odhady 2,94 mld, odhad byl 2,95 mld
Tržby 27,91 mld USD, odhad 28,24 mld, společnost prohlásila, že tržby by byly vyšší nebýt války
na Ukrajině
Průměrná cena za reklamu klesla o 8 %, odhad byl 4,17 %
Aktivní denní uživatelé všech služeb Meta 2,87 mld, odhad 2,87 mld
Aktivní měsíční uživatelé všech služeb Meta 3,64 mld, odhad 3,63 mld
Nad odhady však bylo EPS 2,72 USD, odhad 2,56 USD
Provozní marže také 31 %, odhad 29,8 %
Pozitivní zprávou je také výhled na celoroční náklady, který byl snížen na 87-92 mld USD, trh
očekával 91,38 mld
Meta by také ještě letos měla vydat headset Cambria na virtuální realitu
Dle společnosti by měl být vhodný pro práci a být časem schopný nahradit laptop
Akcie v after-marketu připisuje přes 18 %

•
•

Paypal
Výsledky také pozitivní
Počet aktivních uživatelů nad odhady 429 mil, odhad 427,3 mil, meziročně +9,4 %
Přírůstky nových uživatelů byly ale pod odhady, reálně byly tedy nižší úbytky uživatelů
Přírůstky uživatelů +2,4 mild, odhad 3,2 mil
Tržby nad odhady, 6,48 mld USD, odhad 6,4 mld, meziročně +7,5 %
Upravené EPS dle odhadů 0,88 USD, meziročně pokles
Rostl také počet transakcí 5,16 mld, odhad 5,08 mld, meziročně + 18 %
Aplikace Vemno měla nižší objem plateb, než se očekávalo, nicméně společnost věří, že tržby
z aplikace by měly v letošním roce meziročně vzrůst o 50 %
Partnerství Venmo s Amazonem by mělo být spuštěno v druhé polovině roku
Akcie v after-marketu přidává 4 %

•
•
•
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Certifikát Duosafe Top Picks XS2338196038
V certifikátu je Meta i Paypal jako podklad
Meta zůstává prakticky na strike ceně
Nejhorším podkladem zůstává AMD, cca 2,5 % nad bariérou
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Qualcomm
Výsledky za Q2 předčily očekávání
Upravené EPS 3,23 USD, odhad 2,93
Upravené tržby 10,7 mld USD, odhad 10,6
Nejvíce pozitivně bylo přijato zvýšení výhledu na Q3
Upravené EPS by mělo být v rozmezí 2,8-3 USD, odhad byl 2,6 USD
Tržby by měly být v rozmezí 10,5 – 11,3 mld USD, trh očekával 10 mld
Společnost vidí pokles poptávky po levných smartphonech v Číně
Naopak pomoci by mohl Samsung se svou Galaxy řadou, pro kterou dříve Samsung používal spíše
své čipy než čipy od Qualcommu
Společnost také vidí potenciál ve své automotive divizi, která je sice menší, ale s tržbami 339 mil
USD přinesla meziroční růst o 41 %
Společnost také očekává, že roční tržby přesáhnou 46 mld USD do roku 2024
Akcie v after-marketu přidává 6,3 %
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Ford:
Výsledky také v pozitivních duchu
Upravené EPS nad odhady 0,38 USD, odhad 0,36
Tržby lehce nad odhady 34,5 mld USD
Hlavní pozitivní zprávou byl výhled na celý rok
Upravený EBIT 11,5 – 12,5 mld USD, odhad pouze 10,2 mld USD
Volné cashflow by pak za celý rok mělo být 5,5 - 6,5 mld USD
Společnost také zmínila, že poptávka je silná, ale existují určité komplikace s dodávkami
Akcie připisuje necelá 2 %
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Sektory:
Nejvíce posiloval sektor Energy (+1,48 %) a Materials (+1,48 %)
Nejvíce oslabovaly sektory Communication services (-2,62 %) a Real estate (-0,66 %)

EVROPA
•
•

Hlavní evropské indexy během včerejšího obchodování posilovaly
Indexy připisovaly zhruba 0,5 %

Certifikáty:

•
•

OP Twitter - CH1107636263
Zůstává největším pozitivním skokanem v týdenním i měsíčním pozorování
Týdenní posílení cca 6 %, včera titul ztrácel 2 %, finální ohodnocení dnes

•
•
•

TW Plug Power - DE000CS8DEA4
Oslabení za poslední týden o cca 8 %
Aktuálně proražená spodní bariéra
Výsledky by měly být 9. 5.

•
•
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DS Sluneční energie - XS2288506756
Oslabení za poslední týden o cca 7 %
Všechny podklady však nad bariérou
Nejhorší First Solar je cca 15 % nad bariérou

