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Fio Elemzések és ajánlások 
 

                              A ČEZ 2011 1Q gazdasági eredményeinek becslése 
  

Fio o.c.p., a.s. 
 
 
 A ČEZ 2011 1Q gazdasági eredményei 2011.05.10-én kerülnek 

nyilvánosságra, reggel 8:00-kor, és 10:00-kor az eredményekhez 
kapcsolódó sajtótájékoztató következik. Ezért azt várjuk, hogy a 
kihirdetett eredmények az üzemi szinten hasonlóak lesznek mint 
2010 1Q-ben. A nettó nyereség szintjén viszont évközi 10%-os 
csökkenést várunk. Az alacsonyabb nyereség fı oka a villamos 
energia értékesítési árainak csökkenése lesz, továbbá az 
emissziós kibocsátások megadóztatása és a szolár erımővekre 
kivetett adó. E negatív hatások egy részét viszont a villamos 
energia nagyobb mennyiségő értékesítése és a külföldi akvizíciók 
kompenzálják.  
 

1. táblázat: A 2010 4Q gazdasági eredményeinek becslése 

Mrd. 
CZK 

Fio 
becslések 
1Q 2011 

piaci 
konszenzus* 

1Q 
2010 Y/Y% 

4Q 
2010 Q/Q% 

Üzemi 
bevételek 54,8 52,98 53,8 1,7 54,4 0,6 

EBITDA 27,1 26,26 27,3 -0,8 21,9 44,5 

EBIT 21,6 20,18 21,7 0,2 15,03 23,8 

Nettó 
nyereség  15,6 15,58 17,5 -10,4 6,9 125,2 

* Medián a Reuters alapján 
 

Kommentár az eredmény-becsléshez  
Feltételezzük, hogy a társaság bevételei 54,8 milliárd koronára 
emelkedtek, a villamos energia értékesítési árainak csökkenése 
ellenére. Az árcsökkenést viszont részlegesen a csehországi 
villamos energia magasabb fogyasztása és a hı és földgáz 
értékesítésébıl származó bevételek növekedése kompenzálta. A 
bevételeket pozitívan befolyásolta a román szélerımő termelése 
(elsı jelentısebb hozzájárulás). Az üzemi nyereség szinten 
pozitív hatással volt az albániai megtakarítás. A becslésünk 
szerint az EBITDA nyereség 21,5 milliárd koronát ér el az üzemi 
nyereség pedig 21,7 milliárd koronára emelkedik. A nettó 
nyereség az évközi összehasonlításban 10,4%-kal csökken 15,6 
milliárd koronára. A nettó nyereséget negatívan befolyásolja a 
32%-os adó, amely az elajándékozott emissziós kibocsátásokat 
terheli, ezen kívül pedig a szolárerımővekre kivetett adó (cca. 1 
milliárd korona értékő negatív hatást várunk). Viszont pozitívan 
hat majd a MOL részvények opciójának túlértékelése. Évközi 
összehasonlításban várhatóan emelkednek a kamatköltségek. Az 
eredményeknél érdemes lesz figyelni, milyen mennyiségő 
villamos energiát és milyen áron adott el a ČEZ 2012-re és 2013-
ra. Ahogy már korábban látható volt az értékesítések az 
ugrásszerő áremelkedéseknek köszönhetıen gyorsultak és 
várható az átlagos értékesítési árak emelkedése.  
 

9.5.2011 
 
A 2011 1Q gazdasági 
eredményeinek becslése 
 
A társaság alap információi 
 
A társaság székhely: 
ČEZ, a.s. 
Duhová 2/1444  
Praha 4, 14053 
http://www.cez.cz 
  
Ticker: BAACEZ (BCPP) 
 
Ágazat: villamos energia gyártása és 
értékesítése 
Piaci tıkésítés -  537,9  mrd. CZK 
2011.05.09-ei záróárfolyam – 940 
CZK 
Éves maximum –  950 CZK 
Éves minimum – 736 CZK 
Indexek része: PX, BWELEC, 
BWORLD 
Részesedés a PX indexben: 25 % 
 
A részvényesek struktúrája 
2010.12.31-hez 
Pénzügyminisztérium 69,37% 
Munkaügyi és szociális minisztérium 
0,41% 
Free Float - 30,63% 
A Béta mutató a PX indexhez képest - 
0,7 
 
1. chart: a társaság árfolyamának éves 
alakulása 
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Kidolgozta a a Fio banka, a.s. (a továbbiakban „Fio”). A Fio a Burza cenných papírů Praha, a.s. (Prágai Értéktızsde) tagja, és a SPAD 
szegmens 13 kibocsátásának árjegyzıje. A Fio nem árjegyzı a Kit Digital, Inc. kibocsátásnál.  
Az összes közzétett információ csupán tájékoztató és ajánló, nem kötelezı jellegő, és a Fio nézetét fejezi ki. Nem lehet kizárni, hogy - 
tekintettel azon meghatározó tényezık változására, melyek alapján a közzétett információk és befektetési ajánlások készültek, illetve 
más tényezıkre, valamint a piac alakulására való tekintettel - a közzétett információk és befektetési ajánlások a jövıben hiányosnak 
vagy helytelennek mutatkoznak. A Fio a befektetési döntést meghozó személyeknek azt ajánlja, hogy az ezen információk szerinti 
befektetések megvalósítása elıtt konzultálják annak helyességét a brókerrel. A Fio nem felel ezen dokumentum tartalmának jogosulatlan 
vagy reprodukált terjesztéséért vagy közzétételért. 
 
A Fio kijelenti, hogy nincs közvetlen vagy közvetett, 5%-osnál nagyobb részesedése egyetlen olyan pénzügyi eszközök kibocsátójának 
alaptıkéjén sem, melyekkel a szabályozott piacokon kereskednek. A szabályozott piacokon kereskedett pénzügyi eszközök egyik 
kibocsátója sem rendelkezik több, mint 5%-os közvetlen vagy közvetett részesedéssel a Fio alaptıkéjén. A Fio a pénzügyi eszközök 
egyik kibocsátójával sem rendelkezik a befektetési ajánlások készítését és terjesztését érintı, vagy más, a befektetési szolgáltatások 
nyújtásáról szóló megállapodással. A pénzügyi eszközök kibocsátói közzétételük elıtt a befektetési ajánlásokkal nincsenek 
megismertetve. A Fio az utóbbi 12 hónapban nem volt sem vezetı menedzser, sem társ vezetı menedzser egyik pénzügyi eszköz 
nyilvános kibocsátásánál sem. A befektetési ajánlások készítésében részt vevı személyek javadalma nem a Fio vagy a hozzá kötıdı 
személyek ügyleteitıl van vonatkoztatva. E személyek más eszközökkel sincsenek késztetve bizonyos fokú vagy irányú befektetési 
ajánlások közzétételére. A Fio a befektetési ajánlások készítése során az érdekütközéseket megfelelı belsı felosztással elızi meg, mely 
magába foglalja az egyes belsı részlegek közti információ-áramlás korlátozását, valamint a rendszeres belsı ellenırzést. A Fio banka, 
a.s. felügyeletét a Česká národní banka (Cseh Nemzeti Bank) látja el. 
Ezt a dokumentumot a Fio o.c.p., a.s. a Fio banka, a.s. társaságtól vette át, s ezért a tartalmáért nem felel. 
A Fio o.c.p., a.s. felügyeletét a Národná banka Slovenska (Szlovákia Nemzeti Bankja) látja el. 
Vétel - a piaci árfolyam több mint 15%-os növekedésére van lehetıség a meghatározott célárhoz képest.  
Akkumulálni  - a piaci árfolyam 5-15% közötti árfolyamnövekedésére van lehetıség, a meghatározott célárhoz, a pozícióba való 
belépéshez ki lehet használni a piaci mozgásokat.  
Tartani  - a piaci árfolyam +5% és -5%-os mozgási lehetıséget nyújt, a meghatározott célárhoz képest.  
Csökkenteni - a piaci árfolyam 5-15%-os csökkenésére van lehetıség a meghatározott célárhoz képest, a pozíció zárásra a piaci 
mozgásokat lehet kihasználni.  
Eladás - a piaci árfolyam több mint 15%-os csökkenésére van esély a meghatározott célártól. 
A piac nagyobb volatilitásánál rövid távon nem feltétlen kell bekövetkeznie a befektetési ajánlás változásához azonnal a százalékos határ 
elérése után.  

 


