
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2011. március 14. – 18. 
 

Csehország 
/ KIT Digital  
3/16 A KIT Digital a negyedik negyedévet részvényenkénti 
0,31 dolláros veszteséggel zárta. A társaság bevételei éves 
szinten 138%-al a rekord mértékő 38,4 millió dollárra 
emelkedtek. Az egész év alatt a társaság 106,6 millió 
dolláros bevételt ér tel, a veszteség mértéke pedig elérte a 
35,2 millió dollárt. A társaság vezetısége az idei évi 137,5 
millió dolláros bevételvárakozást 170 millió dollárra emelte 
meg. A kilátások kiigazítása részben összefügg az 
akvizíciókkal, mivel a társaság megvásárolja az olasz 
Polymedia társaságot.  
 
/ Erste Bank 
3/17 A Goldman Sachs 46 euróról 45 euróra csökkentette az 
Erste Bank részvényeinek célárát. Az ajánlás továbbra is 
vételen maradt. 
18/3 Az Erste Bank vezetısége részvényenkénti 0,7 euróra 
javasolja megemelni az osztalékot. 
 
 / Pegas Nonwovens 
3/17 A nemszıtt textíliák gyártásával foglalkozó Pegas 
Nonwovens bejelentette negyedik negyedéves eredményeit, 
melyek jobbára fölülmúlták a piaci várakozásokat. A 
társaság bevételei elérték a 38,9 millió eurót. Az EBITDA 
nyereség 9,7 millió eurót tett ki, ami éves szinten 22%-os 
emelkedésnek felel meg.. A tiszta nyereség 3,4 millió euró 
lett, míg az egész év alatt 21 millió eurós nyereségre tett 
szert 148,2 millió eurós bevétel mellett. Az EBITDA 9,2%-al 
35,2 millió euróra csökkent. A vezetıség a két évig tartó 
csökkenés után a 2011-es évre a nyereségi mutatók 2 -7 
százalék körüli emelkedésével számol.  
 
  

Mi fog történni? – várható események 

/ 3/24 Orco – 2011-es fiskális évi 4 negyedik negyedéves 
eredmények 
/ 3/24 Cseh Nemzeti Bank – kamatdöntés 
 

A PX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális hét  Változás 
% 

PX 1217,0 1211,30 - 0,47 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A prágai tızsde sorozatban már harmadik héten 
szenvedett el csökkenést, a japán katasztrófa miatt 
elsısorban a hét elején került a piac eladói nyomás alá. 
Azonban ezek a csökkenések nem voltak olyan jelentısek 
mint Európa többi piacán, valamint a hét végi javuló 
hangulatnak köszönhetıen ezt a visszaesést sikerült 0,47%-
osra csökkenteni. Abban, hogy az index nem szenvedett el 
nagyobb csökkenést, a ČEZ-nek volt a legnagyobb érdeme, 
mely heti bontásban 2,5%-os emelkedést mutatott be. A 
villamosenergia ára jelentısen megugrott, miután 
Németország úgy döntött, hogy leállítja néhány 
atomerımővét. Az atomenergiával kapcsolatos feszültség 
miatt a szén árfolyama is emelkedni kezdett, amibıl 
profitálni tudott az NWR (+6,7%). A pozitiv tartományban 
zárt még a Telefonica O2 (+0,6%),  miután a pénteki 
aukciós fázisban emelkedni tudott. A legnagyobb mértékben 
a banki részvények csökkentek. A Komerční Banka a 4 200 
koronás szintig esett vissza (-2,5%). A Pegas beszámolt 
eredményeirıl, melyek jobbára elérték a piaci 
várakozásokat. A kedvezı kilátások azonban a rossz 
hangulatban nem nagyon segítették a részvény árfolyamát.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/  A kiskereskedelmi forgalom a szezonális hatásokkal 
együtt januárban 6,8%-al emelkedett. 

 
Hírek a cseh piacról 
 
/ CME 
3/14 A CME médiatársaság vezérigazgatója, Adrian Sarbu 
100 ezer darab társasági részvényt adott el. 2010 
augusztusától kezdve ezzel már 400 ezer részvénnyel 
csökkentette a részesedését. Sarbu közvetlen és közvetett 
módon több mint 2,6 millió részvényt birtokol.   
 
/ ČEZ 
3/18 A Deutsche Bank 920 cseh koronáról 1 040 koronára 
emelte meg a ČEZ részvényeinek célárát. Az ajánlás 
továbbra is vételen maradt. 
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Lengyelország 
 
Hírek a lengyel piacról 
 

/ 3/15 Lengyelország második legnagyobb közmőve, a 
Tauron arról számolt be, hogy a 2010-es évben 858,7 
millió zlotyra emelkedett a tiszta nyeresége  a korábbi 
774,4 millióról. Az eredmény kissé elmaradt a piaci 
várakozástól.  A társaság az elért nyereség 30%-át 
kívánja osztlékként kifizetni. A társaság vezetısége azzal 
számol, hogy 2011-ben mind a bevétel, mind pedig a 
tiszta nyereség tovább emelkedik majd.  

/ 3/16 Lengyelország legnagyobb biztosítótársasága, a 
PZU a vártnál nagyobb nyereségrıl számolt be. A 
társaság a negyedik negyedévben 565,1 millió zloty 
tiszta nyereséget ért al a várt 462,1 millióval szemben. A 
cég vezetısége a nyereség akár 45%-át is kifizetheti 
osztalékként. Az egész 2010-es nyereség egyébként 
35%-al 2,44 milliárd zlotyra esett vissza.  

/ 3/16 A lengyel Cyfrowy Polsat (CPS) médiatársaság 
csalódást keltı 2010-es eredményekrıl számolt be. A 
bevételek éves szinten 17%-al 1,48 milliárd zlotyra 
emelkedtek, miközben a piac 1,50 milliárdot jósolt.  
Hasonlóan alakult a tiszta nyereség is, mely a 2009-es 
évihez képest több mint 8%-al 258 millió zlotyra 
emelkedett (részvényenként 0,96 PLN), az elemzık 
azonban 274 millió zloty vártak (részvényenként 1 PLN).  

/ 18/3 A lengyel felügyeleti szervek nem engedélyezték 
az április 1-ére tervezett gázáremelést. A döntés PGNiG 
(PGN) társaságra lehet majd hatással, mely az ágazatban 
monopol helyzetben. A nem hivatalos források szerint az 
ár 5%-al emelkedett volna.   

 

 

A WIG20 index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

WIG20 2749,30 2779,69  + 1,1 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A lengyel tızsde a hétfıi nap folyamán ellentétben a 
többi piaccal emelkedett, azonban késıbb a japán 
események tükrében már nem tudott ellenállni az eladói 
nyomásnak. A hét második felére azonban valamennyire 
lecsillapodtak a kedélyek, ami éreztette hatására a 
lengyel piacon is, ennek köszönhetıen a WIG20 index a 
hetet 1,1%-os emelkedéssel zárta. A lengyel piacon 
tovább folytatódott a gyorsjelentési szezon. Jó 
eredményekrıl számolt be a PZU, mely a WIG20 index 
képviselıi közül a legnagyobb százalékos emelkedést 
produkálta (+6%). A részvényekre jó hatással volt még a 
UBS és a Credit Suisse elemzıinek javuló értékelése is. 
Csaknem 6%-al kerültek feljebb a kitermelıi Bogdanka 
papírjai, mely a szén világpiaci árának emelkedésébıl 
tudott profitálni. A másik oldalon a negatív tartományban 
zárta a hetet a PGN gázipari társaság PGN (-3,6%), 
mivel a felügyeleti szervek nem engedélyezik az április 1-
jére tervezett gázáremelést.   
 
 
Mi történ? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ A foglalkoztatottság februárban havi alapon 0,2%-al 
emelkedett, míg éves szinten 4,1%-al, a piac 0,1 illetve 
4,1 százalékos emelkedést várt. Februárban az átlagos 
bruttó bérek havi alapon 0,9%-al emelkedtek, ezzel nem 
érték el az 1,9%-os piaci várakozást. Az elızı érték -
11,9% volt. Az átlagos bérek februárban éves 
összehasonlításban 4,1%-al emelkedtek, melyek 
elmaradtak a várt 4,9%-tól.  

/ A termelıi árindex februárban havi alapon 1%-al 
emelkedett, miközben a becslések mindössze 0,3%-ról 
szóltak. Az elızı érték +0,4% volt. A termelıi árindex 
éves összehasonlításban 7,3%-al emelkedett, a piaci 
konszenzus 6,7% volt. Az elızı érték 6,2%-ot tett ki.  Az 
ipari bevételek februárban havi alapon 3,5%-al 
emelkedtek, a piac 3,1%-ot várt. Az azt megelızı 
hónapban 6,4%-os csökkenést jelentettek. Éves 
összehasonlításban az ipari bevételek 10,7%-al nıttek, a 
piac 10,3%-ot jósolt.  

Mi fog történni? – várható események 

/ 3/21 Bogdanka – 2010-es 4. negyedéves eredmények  
/ 3/21 PGN – 2010-es 4. negyedéves eredmények  
/ 3/22 PGE – 2010-es 4. negyedéves eredmények 
/ 3/23 Kiskereskedelmi forgalom 
/ 3/23 Munkanélküliség 



 
/ 29/18 
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Mi fog történni? – várható események 

/ 3/21 Használt lakások értékesítései (Február) 
/ 3/21 Richmond Fed termelıi aktivitás (Március) 
/ 3/24 Tartós fogyasztási cikkek rendelései (Február) 
/ 3/25 4. negyedéves GDP – végleges adat 
 
Hírek az amerikai piacról 

/ 3/14 Warren Buffet milliárdos befektetési társasága, 
a Berkshire Hathaway (BRK.A) bejelentette, hogy 
megvásárolja a vegyipari Lubrizol (LZ) társaságot. A 
Lubrizol 100%-os részesedéséért (beleértve a 0,7 
milliárdos adósságot is) 9,7 milliárd dollárt hajlandó 
fizetni, vagyis 135 dollárt részvényenként. Ez a 
Berkshire Hathaway történetében a legnagyobb 
akvizíciónak számít. Az ajánlati ár a pénteki záróárhoz 
képest 28%-os prémiumnak felel meg. 

/ 3/14 A Goldman Sachs a korábbi semlegesrıl vételre 
emelte meg az Exxon Mobil (XOM) részvényeire szóló 
ajánlását. A célár a korábbi 82 dollárról 102 dollárra lett 
megemelve. 

/ 3/17 A FedEx Corp. amerikai csomagküldı szolgálat a 
fiskális évi harmadik negyedévében megtisztítva 
részvényenkénti 0,81 dolláros nyereséget ért el, 
miközben az elemzık 0,82 dollárt vártak. A társaság 
bevételei 11%-al 9,66 milliárd dollárra emelkedtek. A 
társaság a negyedik negyedéves kilátásokkal kellemes 
meglepetést okozott, mivel 1,66 és 1,83 dollár közötti 
részvényenkénti nyereséget vár (konszenzus: 1,66 
USD). A cég a magasabb árak melletti 
keresletnövekedésbıl tud profitálni. 

/ 3/18 A General Mills (GIS) amerikai élelmiszeripari 
óriás többségi részesedést szerezne a francia Yoplait 
társaságban. A General Mills saját részvényeinek 50%-
át ajánlja fel összesen 2,23 milliárd dollár értékben. Az 
amerikai társaság és a Yoplait már évtizedek óta 
együttmőködik, a General Mills a Yoplait franchise-t az 
USA-ban 1977-tıl használja ki. Az akvizíció segítené a 
különbözı márkák terjesztését Európában és a globális 
piacokon. Az éreklıdık közé tartozott egyébként a 
svájci Nestlé és a francia Axa Private Equity is. 

/ 3/18 A kommunikációs és információs technológia 
terén internetes protokolok (IP) értékéseítésével 
foglalkozó Cisco Systems Inc. bejelentette, hogy 
története során elıször tervezi osztalék kifizetését. A 
kaliforniai technológiai társaság vezetısége negyedéves 
részvényenkénti 6 centes osztalék kifizetését hagyta 
jóvá. A pénzügyi igazgató szerint az osztalék megerısíti 
a cég pozícióját a piacon, valamint fontos lépés lesz az 
értéknövekedés a részvényesek szempontjából. 

A Dow Jones, a Nasdaq és az S&P 500 mozgása 
 

Index Múlt hét  

 

Aktuális hét 

 

Változás 
% 

DJ 12 044 11 859 - 1,54 

NASDAQ 2 716 2 644 - 2,65 

S&P 500 1 304 1 279 - 1,92 
 
Kommentár az indexek mozgásához 
 
/ A múlt heti kereskedést mind az amerikai piacon, 
mind pedig a világpiacokon megnövekedett volatilitás 
kísérte, miután folytatódtak a líbiai lázadások, valamint a 
japán földrengés miatt megnıtt a piacokon a 
bizonytalanság. A hangulatnak nem kedvezett az sem, 
hogy Japánból egymásnak ellentmondó hírek érkeztek. 
De hogy ez ne legyen elég, a tunéziai forradalmi hullám 
átterjedt a perzsa öbölbe, konkrétan Bahreinbe. A világ 
legnagyobb olajkitermelı országában zajló feszültségek 
miatt az olaj árfolyama ismét a 100 dolláros szint fölé 
került. E események miatt az egyébként figyelemmel 
kísért hírek kissé háttérbe szorultak, mint például az ipari 
termelés, a fogyasztói árindex, vagy a FED kamatdöntı 
ülése. Az, aki rendelkezett az ismert VIX volatilitásindexet 
követı VXX papírokkal, igencsak van mivel büszkélkednie, 
mivel maga a VIX index egy hét leforgása alatt 22%-al 
emelkedett. A hét második felére aztán feljavult a 
hangulat, ugyanis a fukusimai atomerımővet üzemeltetı 
TEPCO közmő bejelentette, hogy legkésıbb hétvégére 
visszatudja állítani a villanyellátást a veszélyeztetett 
reaktorokban, a másik oldalon a líbiai diktátor tőzszünetet 
rendelt el. A Dow Jones képviselıi közül elsısorban a 
General Electric részvényei kerültek eladói nyomás alá, 
mely éppen az atomerımővek számára biztosít 
turbinákat, és a társaság jövıjérıl kapcsolatban 
Európában meglehetısen élénk vita zajlott. Ennek 
fényében az S&P 500 index tíz szektora közül a közmővek 
szenvedték el a legnagyobb csökkenést. Maga az S&P 500 
index 1,9%-al került lejjebb, ami múlt év augusztusa óta 
a legnagyobb csökkenésnek számít.   
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ A New York Fed "Empire Manufacturing" vállalkozói 
aktivitásindexe márciusban 15,43 pontról 17,5 pontra 
emelkedett. A várakozások 16,1 pontról szóltak. 

/ A fogyasztói árindex februárban havi alapon 0,5%-al, 
éves szinten pedig 2,1%-al emelkedett. A piac 0,4 illetve 
2,0 százalékos emelkedést várt.  

/ Az ipari termelés februárban 0,1%-al csökkent a várt 
0,6%-os emelkedéssel szemben. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Németország 
/ 17/3 Az építıipari termékek gyártásával foglalkozó 
Heidelberg Zement (HEI) a 2010-es évben gyengébb 
gazdasági eredményeket ért el, melyek elmaradtak a 
várakozásoktól. A bevételek elérték 11,76 milliárd eurót 
(várt: 11,71 milliárd EUR). Bár a tiszta nyereség a 2009-
es évhez képest (42,6 millió EUR) a többszörösére 
emelkedett (343 millió EUR, részvényenként 1,83 EUR), 
mégsem érte el a piaci becsléseket (404 millió EUR, 2,19 
EUR). 
 
/ 17/3 Európa második legnagyobb légitársasága, a 
Lufthansa azzal számol, hogy a gazdasági növekedésnek 
köszönhetıen idén nagyobb bevételt tud majd elérni. A 
2010-es évben a társaság 1,1 milliárd eurós tiszta 
nyereséget ért el, ami 2007-túl számítva a 
lagmagasabbnak számít. A Lufthansa jelenleg elsısorban 
az osztrák divízióban és a brit BMI-ban próbálja növelni a 
bevételeket, melyet még 2009-ben szerzett meg. A 
társaság a 2011-es évben ismét megkezdi az 
osztalékfizetlést, mely részvényenként 60 centet tesz 
majd ki. 
 
/ 3/17 A Cheuvreux 120 euróról 118 euróra 
csökkentette az Allianz részvényeinek célárát. A 
befektetési minısítés felültelesítın maradt. A jelenlegi 
célárcsökkentés mögött a japán katasztrófával 
kapcsolatos veszteségek állnak, melyek feltehetıen elérik 
az 500 millió eurót. A Cheuvreux szerint a jelenlegi 
árfolyamzuhanás erısen eltúlzott. 
 
/ 3/18 A Deutsche Bank a korábbi tartásról vételre 
emelte meg a Siemens részvényeire szóló ajánlását. A 
célár 95 euróról 110 euróra lett megemelve.  
 

A DAX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

DAX 6 981 6 664 - 4,54 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A német részvények múlt év májusa óta a legnagyobb 
heti csökkenést szenvedték el, mivel a japán földrengés 
miatt elsısorban a biztosítótársaságok és a közmővek 
(E.ON, RWE) részvényei kerültek eladói nyomás alá. 
Mind a két közmő 9%-al zuhant azután, hogy az 
európaiak, fıképp a németek átértékelni kívánják az 
atomenergiai stratégiájukat. Ennek az eredménye az lett, 
hogy az ország hét legrégebbi atomerımővét leállították. 
A DAX index képviselıi közül egyedül a Heidelberg 
Zement tudott heti alapon emelkedést felmutatni. A 
társaság részvényei feltehetıen azután szerepeltek ilyen 
jól, mivel egyesek szerint a japán pusztításból a társaság 
késıbb profitálni tud majd. 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Angela Merkel német kancellárnı bejelentette, hogy a 
még 1980 elıtt épült mind a hét atomerımővet 
ideiglenesen leállítják. Minden atomerımővet részletes 
vizsgálatnak vetnek majd alá. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 3/24 Termelıi beszerzési menedzserindex (Március) 
/ 3/25 GfK fogyasztói bizalom (Április) 
/ 3/25 IFO vállalkozói hangulatindex (Március) 
/ Gyorsjelentési szezon – 3/21 MAN AG, 3/22 Metro AG 
 
Hírk a német piacról 
 
/ 3/14 A japán események miatt a Munich Re (MUV2) 
részvényeit a korábbi tartásról csökkentésre minısítette 
le az Equinet. A célár 110 eurón lett megállapítva. A CA 
Chevreux pedig 130 euróról 125 euróra csökkentette a 
célárat, a minısítés alulteljesítın maradt. 
 
/ 3/16 A világ második legnagyobb luxuautó-gyártója, a 
Daimler (DAI) magasabb osztalék kifizetését fontolgatja 
a gépkocsik és a Mercedes-Benz kocsik iránt megnıtt 
kereslet miatt felgyülemlett készpénzbıl. A társaság 
vezérigazgatója szerint a befektetıi számára fontosabb a 
magasabb osztalék mint a saját részvények 
visszavásárlása, amit a társaság 2008-ban megszakított. 
A 2010-es évben a társaság nem fizetett osztalékot, az 
idei évben egyelıre részvényenkénti 1,85 eurós osztalék 
volt tervezve. 
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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. 
 
A Fio banka, a.s. nevében e dokumentumot létrehozták: 
David Brzek-bróker, Pavel Hadroušek-bróker, Josef Dudek-bróker, Jana Havelková- bróker, Daniel 
Marvan- bróker, Chádí El-Moussawi-pénzügyi elemzı, Josef Novotný- pénzügyi elemzı, Michal Beran 
- pénzügyi elemzı, Robert Flazsa- pénzügyi elemzı, Robin Koklar- pénzügyi elemzı  


