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Indexy USA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akcie během včerejšího dne po většinu času rostly. Ztráty z počátku seance korigoval v závěru také
technologický Nasdaq.
Index Dow si připsal 0,54 %, širší S&P 500 vzrostl o 0,52 %, Nasdaq Composite se zvýšil o 0,19 %.
Tématem číslo 1 zůstává fiskální podpora. Dle vyjádření ekonomického poradce Bílého domu stále
není konsensus mezi stranami a schválení před volbami je čím dál více nereálně.
Během noci na dnešek se uskutečnila poslední prezidentská debata před listopadovými volbami.
Dle serveru Reuters oba kandidáti otočili svou rétoriku a staly se více pokornými ve snaze urvat si
zbytek nerozhodnutých voličů.
Přesto však došlo během debaty k několika slovním potyčkám, kdy Trump obviňoval Bidena a jeho
rodinu z korupce.
Biden naopak označil Trumpa jako člověka, který je zodpovědný za smrt tisíců Američanů
v souvislosti s Covid 19.
Aktuálně by dle průzkumů Bidena volilo až 64 % voličů, Trump tak nadále ztrácí.
Tématem byla znova také fiskální podpora ekonomice.

EVROPA

Evropské indexy:
•
•
•

Evropské indexy jsou i nadále pod tlakem koronavirové pandemie a nejistoty.
Index STOXX Europe 600 klesl o 0,14 %, německý DAX uzavřel se ztrátou 0,12 %.
Výrazné ztráty ze začátku seance byly v druhé půlce dne korigovány schválením fiskální podpory
pro UK ekonomiku.

KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI
Výsledková sezóna 3Q:
•

•

Druhý týden výsledkové sezóny opět pozitivní. Po úspěšném zahájení bankovního sektoru se dařilo
také např. Americké společnosti Snap, která provozuje aplikaci Snapchat. Její tržby meziročně
vzrostly o 52 % na 679 milionů USD. Tato zpráva vyvolala zvýšené očekávání na výsledky gigantů
jako FB (29.10.) nebo Twitter. (29.10.)
Pozitivní výsledky zaznamenala také Tesla. Ta překvapila jak na úrovni tržeb, tak zisku.
Podpořila tak chuť investorů nakupovat a investovat do technologií budoucnosti.

•
•

Zklamáním pro investory byly výsledky Netflixu, který nedokázal navázat na pozitivní trend
předchozího kvartálu. Počet nově registrovaných předplatitelů značně zaostal za očekáváními trhu.
20.10 skončilo IPO společnosti Pilulka, které bylo přeupsáno o více než 300 % na vrchní hranici
poptávané ceny. První obchodní den na PX start se uskuteční během pondělí.

22.10
Intel
•
•
•
•
•
•

Výnosy společnosti ve 3Q poklesly meziročně o 4 %.
Čisté příjmy společnosti se snížily meziročně o 29 %
Zisk na akcii poklesl YoY o 25 % na $1.02 ( z $1.35)
Za poklesem tržeb stojí 10 % pokles prodejů v segmentu datových čipů.
Společnost však mírně zlepšila výhled zbytek roku a uvedla, že hodlá pokračovat v buyback
programu.
Akcie v premarketu – 8,7 %.

AT&T
Viz. Včerejší zpráva na trh info
23.10
Dnes budou reportovat výsledky:
•

ABB LTD-REG

•

BARCLAYS PLC 23.10.2020

•

PETROPAVLOVSK PLC 23.10.2020

•

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC

•

WIRECARD AG

Makroekonomická data
MAKRODATA:
1. Trh s bydlením USA
• Tento týden vyšla rozsáhlá makrodata o trhu s bydlením v USA
• Počet nově udělených stavebních povolení vzrostl o 5.2%
• Stavebních povolení tak bylo uděleno 1520k tis. oproti 1476 tis v minulém měsíci.
• Započatá výstavba na měsíční bázi vzrostla o 1,9 %
• Prodeje starších domů stouply v září meziměsíčně o 9,4 % na celoroční tempo 6,54 mil. USD při
očekávání 6,30 milionu
• Trh práce tak pozitivně překvapil
2. Trh práce USA
• Nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti dosáhly minulý týden úrovně 787.000 při odhadu 870.000
• Oproti minulému týdnu tak došlo k poklesu o necelá 3 %.
• Poprvé od března navíc Počet žádostí o podporu v USA nepřekročil 800 tisíc

•

Počet pokračujících žádostí tak rovněž poklesl a to na 8 373 tis.

3. Dnes budou zveřejněna PMI v eurozóně

