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HODNOTA TECHNOLOGICKÝCH FIREM ROSTE

Velká honba za
bilionem. Amazon
dohání Apple
Jaroslav Krejčí

jaroslav.krejci@economia.cz

D

ostihy o nejhodnotnější firmu
světa obchodovanou na bur
ze nabírají na intenzitě. Tento
týden oznámí výsledky hospo
daření za předchozí čtvrtletí americká
společnost Amazon a pozitivní reakce
investorů na zveřejněná čísla by mohla
tržní hodnotu firmy přiblížit jednomu
bilionu dolarů.
Tuto metu má sice zatím s 936 miliar
dami více na dosah Apple, který oznámí
čísla až příští týden, internetový obr zalo
žený Jeffem Bezosem však letos výrobce
iPhonů v tomto ohledu rychle dohání.
Minulý týden hodnota firmy díky růstu
cen akcií na burze Nasdaq poprvé překo
nala úroveň 900 miliard dolarů.
Na začátku ledna byl rozdíl mezi bur
zovním oceněním obou firem 280 mi
liard dolarů. Akcie Applu letos posílily
o 13 procent a nyní se pohybují mírně
pod svým červnovým rekordem, cenné
papíry Amazonu si připsaly velmi sluš
ných 55 procent, tedy stejně jako za celý
loňský rok. To i přesto, že světové ak
ciové trhy letos několikrát zasáhly vý
prodeje způsobené například obavami
z růstu úrokových sazeb v USA či dopadů
obchodních válek.
Amazonu v souboji o bilionovou hrani
ci více věří například Boris Schlossberg,
stratég společnost BK Asset Manage
ment. „Za Amazonem stojí daleko zají
mavější příběh. Pokud výsledky vyjdou
dobře a pokud bude silná i předpověď
pro další období, myslím, že Amazon
dosáhne hranice jako první,“ uvedl pro
finanční zpravodajskou stanici CNBC.
Jako důvod zmínil, že investoři jsou v po
rovnání s Applem mnohem více nadše
ni obchodním modelem firmy vedené
Bezosem.
Cena jedné akcie Amazonu je nyní mír
ně nad 1800 dolary (tedy nejvyšší od vstu
pu na burzu v roce 1997) a podle expertů
má prostor pro další růst. Průměr odhadů
sesbíraných agenturou Thomson Reuters
byl v závěru minulého týdne 1884 dola
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rů, například analytici Deutsche Bank se
však domnívají, že se kurz může ve výhle
du jednoho roku dostat až na 2200 do
larů. K dosažení jednoho bilionu by ale
stačila již cena okolo 2060 dolarů, tedy
o 13 procent výš, než je nyní. Akcie Applu
by ze současného kurzu musely vzrůst asi
o šest procent.
Co je důvodem optimistických odhadů
analytiků ohledně Amazonu? Výsledky,
které budou zveřejněny ve čtvrtek po zá
věru obchodování, by měly ukázat, že trž
by v druhém čtvrtletí vzrostly v porovná
ní se stejným obdobím minulého roku
o 40 procent na 53,4 miliardy dolarů.
Hlavním faktorem jsou rychle se zvy
šující příjmy z poskytování cloudových
služeb a také růst tržeb internetového
obchodu, hlavně díky prémiové službě
Amazon Prime, jejíchž předplatitelů ne
ustále přibývá a jejímž prostřednictvím
lidé utrácejí víc a víc peněz. Zároveň Ama
zonu rostou i zisky, ty však management
firmy nepovažuje kvůli důrazu na expanzi
a zvyšování podílu na trhu za příliš pod
statné.
Třetím gigantem, který si dělá zálusk
na hranici jednoho bilionu dolarů, je sku
pina Alphabet, pod niž spadá společnost
Google. Její současná tržní hodnota je
okolo 830 miliard dolarů. Vzestup firmy
by však mohla zpomalit rekordní poku
ta ve výši více než čtyř miliard eur a do
pady antimonopolního řízení ze strany
Evropské unie kvůli operačnímu systé
mu Android.
Podle Štěpána Tvrdého, zakladatele
a investičního stratéga fondu NWD Glo
bal MultiAsset, se dá do budoucna čekat,
že hranici jednoho bilionu překoná více
firem – i díky inflaci a růstu zisků a bo
hatství v ekonomice: „Není důvod, aby se
velikost firmy zastavila na umělé hranici
jednoho bilionu – je to jen další pomyslná
meta k překonání.“
Podle něj růstu hodnoty velkých kor
porací pomáhá také dostatek volných
peněz, které mají investoři k dispozici.
Dalším faktorem je pohlcování menších
nebo konkurenčních firem – tím velké
společnosti jen čím dál víc upevňují své
již tak dominantní postavení.

DAX
12561,42 -0,98 %

FTSE
7678,79 -0,07 %

DJI
25058,12 -0,03 %

(STARO)NOVÁ
MINISTRYNĚ

5

JANA MALÁČOVÁ NA
MINISTERSTVU PRÁCE
NAVÁŽE NA VIZE SVÉ
PŘEDCHŮDKYNĚ STRANA

4

OSTRAVSKÉ COLOURS DOZNĚLY.
VYSTOUPILA I GRACE JONESOVÁ
Vystoupení Grace Jonesové, kultovní zpěvačky a herečky
jamajského původu, patřilo k vrcholům 17. ročníku
mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava.

Návštěvníci čtyřdenního festivalu, který se tradičně konal v ostravských
Dolních Vítkovicích, si kromě Grace Jonesové mohli poslechnout například
Američana Pharrella Williamse s kapelou N.E.R.D, britské hvězdy Jessie J
a George Ezru nebo norského DJ Kyga. Podle ředitelky Zlaty Holušové
letos akce proběhla hladce. Pořadatelé se snažili poučit z loňských chyb,
kdy zkolaboval odbavovací systém, u vstupu se tvořily dlouhé fronty a lidé
nestíhali některé koncerty. Vedení festivalu už několik let nezveřejňuje
návštěvnost, odhady hovoří o 50 tisících lidí.
Foto: ČTK strana 6
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PODNIKY A TRHY

UDÁLOSTI

„Slepice v klecích míň hynou,
mrtvé kusy tam mohli dát
aktivisté, klecová vejce
kupuji.“

Manuál pro fanoušky
národních týmů

Český byznys stále
více sází na akvizice

Čtyři velké globální sportovní
akce se chystají na revoluci. Ta
se dotkne i českých týmů. Jde
o fotbal a jeho mistrovství světa
a mistrovství Evropy. Druhým
sportem je tenis a jeho Davis
Cup a Fed Cup. strana 16

Český trh fúzí a akvizic čeká
další úspěšný rok. K dobrým
číslům by měly pomoci
i obchody plánované na druhou
polovinu roku.

Stát prodává tisíce
nemovitostí, přebývá
mu třeba potok nebo
hráz rybníka strana 3

Gabriela Dlouhá

Předsedkyně představenstva Českomoravské
drůbežářské unie komentuje záběry
z klecových chovů slepic, pořízené aktivisty
a zveřejněné v červnu v pořadu 168 hodin.

SLEDUJTE ROZHOVOR DVTV
NA AKTUÁLNĚ.CZ
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