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Poklidnější obchodní seance
Trhy se pohybovaly bočním trendem
Úvod ovlivněn horšími výsledky u některých společností
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti vzrostly o 8 000 na 216 tis.
Další impuls pro zvyšování sazeb na konci měsíce
Guvernér Fedu v NY John Williams se vyjádřil, že tvůrci měnové politiky nemohou vyčkávat na
ekonomickou „pohromu“ a musí jednat
Ubezpečil tak akciové trhy o příklonu k rychlé monetární akci
V reakci na jeho vyjádření mírně vrostla očekávání, že by Fed na svém zasedání mohl snížit sazby o
50 bazických bodů. (42 %)
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S&P 500 +0,4 %, Nasdaq Composite +0,3 %, Dow Jones uzavřel na zelené nule.
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Nejvíce ztrácely komunikace – reakce na výsledky společnosti Netflix, která odepsala -10,3 %
Naopak nejvíce posilovalo spotřební zboží – výsledky PM, akcie přidala +8,2 %
Dále se pak dařilo finančnímu sektoru, technologiím a utilitám +0,8 %

Obchodní jednání
• Včera pokračovalo jednání mezi USA a Čínou
• Prostřednictvím telekonference hovořili Mnuchin a Lighthizer s čínskými protějšky
• Mnuchin po hovoru nevyloučil osobní schůzku obou velmocí
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Opět žádné bližší závěry aktéři neuvedly

EVROPA
•
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Výsledky společnosti SAP vedly k poklesu celého technologického sektoru i hlavních evropských
indexů
SAP odepsal 6,9 %

Evropské indexy
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Vodafone
• Evropská komise povolila britské telekomunikační společnosti Vodafone Group převzít společnost
Liberty Global
• Poskytovatel kabelové televize a širokopásmových služeb v Německu, Maďarsku, Rumunsku a České
republice
• V ČR mimo jiné převezme i kabelovou síť UPC
• Transakce za 18,4 mld € (jedna z největších akvizic společnosti Vodafone)
• Vodafone se stane vlastníkem největší vysokorychlostní sítě nové generace v Evropě a
provozovatelem jedné z největších televizních platforem
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Americká vojenská loď sestřelila íránský bezpilotní stroj
U Hormuzského průlivu
Hlavní uzel při přepravě ropy
Írán ztrátu drona popírá
Trump uved, že na opakované výzvy opuštění prostoru nereagovali
Ropa dnes posiluje cca o 2 %

KORPORÁTNÍ UDÁLOSTI
Microsoft
• Společnost po uzavření trhu reportovala výsledky
• Výsledky překonaly analytické odhady na úrovni zisku a i tržeb
• Akcie společnosti tak v aftermarketu na nových historických maximech
• Velký vliv významným nárůstem u cloudové divize
• Azure (cloudová platforma) růst tržeb o 64 % Y/Y
• Společnost odhaduje pokračující trend v segmentu
• EPS $1,37 vs est. $1,21 (13 % nad odhady)
• Výnosy $33,72 mld. vs est. $32,78 mld. (3 % nad odhady)
• Čistý zisk $10,62 mld. vs est. $9,34 mld. (13 % nad odhady)
• V aftermarketu přidává 2,65 % na 140,03 USD

Boeing
• Společnost zaúčtuje náklady ve 2Q ve výši 4,9 mld. USD
• Dopad uzemnění letadel typu 737 MAX
• Dopad na tržby společnosti ve výši 5,6 mld. USD
• Report výsledků zveřejněn ve středu 24.7.2019
• Titul odepsal -2,3 %
• V aftermarketu však ztrátu korigoval, když přidal 1,7 %
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Ministerstvo financí zveřejní státní dluh ke konci června
Sentiment spotřebitelů Michiganské university
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