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Během včerejšího obchodování indexy bez jasného směru, pohybovaly se mezi drobnými
ztrátami a drobnými zisky v průběhu celého dne
Průběh obchodního dne tak částečně reflektoval současnou náladu mezi investory
Nakonec však všechny hlavní indexy v USA připisovaly zisky – S&P 500 připsal 0,5 %, Dow
Jones a Nasdaq pak 0,2 %
Výsledková sezóna zatím nepřináší trhům větší úlevu či uklidnění, a to i přes to, že je
poměrně dobrá
Tržby v průměru vzrostly o 13,9 %, zisky pak o 5 % pro firmy z indexu S&P 500
V tomto týdnu investoři hlavně vyčkávají na výstup ze zasedání Fedu – nicméně ani tam se
nečeká výrazné překvapení a hike o 50 bps je plně zaceněn
Představen by měl být také plán na redukci bilance
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výsledky i výhled společnosti překonal nejvyšší odhady
tržby v 1Q vzrostly o 71 % meziročně na 5,89 mld USD
o dařilo se hlavně divizi enterpise, embedded and semi-custom, kde tržby vzrostly
mezikvartálně (!) o 13 % - tady pomáhají zejména EPYC čipy pro servery
o v divizi počítačů a grafik pak o 8,4 % QoQ
zvýšily se také hrubé marže na 53 %
společnost počítá s dalším mohutným růstem po zbytek roku
ve 2Q by tržby měly vzrůst o 10 % mezikvartálně, cca 70 % meziročně
za celý rok by pak tržby měly dosáhnout na 26,3 mld. USD, což představuje nárůst o 60 % oproti roku
2021
za silným výhledem stojí jak organický růst a silná poptávka po čipech, tak také úspěšná akvizice
Xilinx
společnost tak reportem svých výsledků zvrátila obavy po zprávách od Intelu
AMD se daří nabírat další tržní podíl oproti největšímu konkurentovi a zároveň netrpí nahromaděním
zásob u některých odběratelů tak jako Intel
Aftermarket +6,8 %
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Výsledky společnosti překonaly odhady
Tržby vzrostly o 70 % meziročně na 1,51 mld. USD
Výrazně narostla také hodnota rezervací na 17,2 mld. USD (est. 15,9 mld. USD)
Upravená Ebitda dosáhla 229 mil. USD, odhad 75,5 mil. a společnost se tak dostala z loňské ztráty
Společnost také očekává, že další období bude příznivé
Už teď vidí nárůst poptávky po ubytování v letních měsících díky tomu, jak se uklidňuje situace okolo
pandemie
Silná poptávka zůstává hlavně na domácím trhu v USA, kde překonává také odhady společnosti
Letošní léto by pro cestovní ruch mělo být jedním z nejlepších v tomto sektoru vůbec, očekává se
rozpuštění „zadržené“ poptávky, která by mohla výrazně pomoct
Akcie v after-marketu +5,7 %
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Výsledky společnosti lehce pod odhady +7 %, est +7,5 %
Společnosti uškodily lockwodny v Číně a odchod z ruského trhu, jinak tržby v Severní Americe nad
odhady +12 %
Provozní zisk 948,9 mil. USD
Společnost se také potýká s tlakem na marže kvůli rostoucí inflaci a nárůstu nákladů
Firma má také aktuálně plány na rozšíření sítě poboček v USA, případě jejich úpravu
Nakonec vyznění výsledků není tak špatné, akcie +5,1 %

