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Očekávané události

Fed, Apple, Facebook
HDP, trh práce, nemovitosti

USA

•
•
•
•
•

Středeční obchodní seance se nesla v duchu výraznějších výprodejů
Tyto výprodeje však neměly zásadní spouštěč a dle analytiků se jednalo o uzavíraní zisků
Trhy neuspokojily ani výsledky firem, které během včerejška reportovaly
Boeing po zveřejněné rekordní ztrátě ve výši 11,9 mld. USD klesá o 4 %
AT&T i přes dobré výsledky končí 2 % v záporu, obavy z rostoucích finančních závazků společnosti

S&P 500 sektory

•
•
•
•

Zasedání americké centrální banky také nepřineslo zásadnější novinky
Sazby ponechány na současné úrovní v pásmu 0–0,25 %
Program nákupu dluhopisů bude zachován také na současném tempu 120 mld. USD/měsíc
Někteří členové pak i v prohlášení zmiňovali obavu z pomalejšího tempa ekonomického oživení

Hospodářské výsledky zveřejněné po trhu
•

APPLE
o
o
o
o
o
o
o

Tržby překonaly historickou hranici 100 mld. USD za období končící 26. prosince
Meziroční nárůst o 21 % na 111,4 mld. USD (est. 103,1 mld. USD)
Výnosy společnosti taženy především prodejem nových modelů iPhone 12
EPS 1,68 USD vs est. 1,42 USD
Oficiální výhled společnosti nebyl vydán již po čtvrté v řadě
Vedení zmínilo, že prodeje AirPods a dalších wearables bude v tomto čtvrtletí zpomalovat
Akcie v aftermarketu ztrácí -3,3 %

•

FACEBOOK
o Zisk společnosti za 4Q/20 vzrostl na 11,2 mld. USD (+53 % YoY)
o Výnosy vzrostly o 33 % na 28,1 mld. USD (est. 26,4 mld. USD)
o Vyšší poptávka po digitálních reklamách
o Počet aktivních uživatelů za měsíc vzrostl na 2,8 mld.
o Společnost však uvedla, že rok 2021 je výhledově nejistý a že výnosy společnosti v druhé polovině roku nemusí
růst tak rychle jako doposud.
o V aftermarketu ztrácí 1,9 %

EVROPA
•
•
•

Evropské obchodování ovlivněno snížením výhledu růstu německé ekonomiky v letošním roce
Akciové trhy napříč Evropou v červených číslech
STOXX Europe 600 -1,2 % (největší denní pokles za pět týdnů)

Evropské indexy

•
•
•
•

Výrazněji ztrácí německý DAX.
Odepisuje -1,8 %
Revize odhadu růstu německé ekonomicky v letošním roce na 3 % (odhad na podzim +4,4 %)
Negativní dopady uzavření ekonomiky

Stoxx Europe 600 sektory

•

Nejvýraznější poklesy patrné na sektorech těžařů, bank, technologických společností a automobilek. (pokles 2–3,6 %)

Dnes
Výsledky:
•
•

American Airlines, Mastercard, McDonald’s, Northrop Grumman – bef. market
Visa – aft. market

Makro
•

HDP v USA za 4Q, nové a pokračující žádosti o dávky v nezaměstnanosti, nové prodeje domů

Premarket

