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Hírek a cseh piacról 
 
/ ČEZ 
3/22 A Fitch a ČEZ hosszútávú idegen devizában lévı 
kötelezettségeinek besorolását „A-„ minısítésen hagyta 
stabil kilátással.  
3/23 A Capital Research&Management amerikai 
befektetési társaság eladta a ČEZ-ben lévı részesedését. 
A társaság a 3,03%-os részesedést még 2010 
májusában szerezte meg.  
 
/ Erste Bank 
23/3 A JP Morgan megerısítette az osztrák bank 
felülsúlyozási minısítését. A célárrat a korábbi 48 euróról 
50 euróra emelték meg. A Raiffeisenbank eközben 
tartásról vételre emelte meg a bank részvényeire szóló 
ajánlását, a célár pedig továbbra is a 41,80 eurós szinten 
maradt. 
 
/ Orco Properte Group 
3/25 Az Orco fejlesztıi vállalat a 2010-es évben a 
bevételek 315 millió euróra történı emelkedését érte el. 
Az eszközök tiszta értéke decemberben végén az elızı 
évi 8,2 euróról 28,6 euróra emelkedett. Jelentıs 
változást jelent a kötvények átértékelése az átszervezési 
intézkedések miatt, valamint az új részvények 
kibocsátása. A tiszta nyereség elérte a 233 millió eurót, a 
kötvények átértékelése nélkül a társaság 5 millió eurós 
veszteséget szenvedett volna el. Az Orco az idei évben 
350 – 370 millió eurós bevétellel számol.  
 
/ Pegas Nonwovens 
3/23 A Templeton Asset Management csökkentette a 
Pegas-ban lévı részesedését. A bejelentés szerint a 
korábbi 10,06%-os részesedés 9,78%-osra lett 
csökkentve. Az alap jelenleg összesen 903 059 darab 
részvényt tart.  
 
  
 

Mi fog történni? – várható események 

/ 3/30 AAA Auto – 2011 4. negyedéves eredmények  
/ 3/31 VIG – 2011 4. negyedéves eredmények  
 

A PX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális hét  Változás 
% 

PX 1211,30 1245,40 + 2,82 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A múlt hét folyamán a világpiaci hangulat valamelyest 
javult, és ez meglátszott a cseh tızsde teljesítményén is. 
A PX index a tekintélyesnek mondható 2,82%-os 
erısödéssel büszkélkedhet, és mindössze egy 
kereskedési napot zárt mínuszban. Az index szinte 
minden képviselıje pluszban zárt. Az érdeklıdés 
továbbra is kitartott a ČEZ részvények iránt (+4%), 
miután a villamos-energia ára a korábbi emelkedések 
után továbbra is magas szinteken mozgott. A 
nyereségesség szempontjából ennek minimális hatása 
lesz a 2011-es évre, azonban a kedvezı hatásaira már a 
2012-es és azt követı években számítani lehet. Az Erste 
Bank részvényeire jó hatással volt a bejelentett 
osztalékemelés, de támogatásul szolgáltak az új 
befektetési ajánlások is. A papír a hét folyamán 5,7%-al 
emelkedett, és ezzel ismét a 900 koronás szint közelébe 
került. A Komerční bankánál a hét elején még eladói 
nyomás volt tapasztalható, a hét második felében 
azonban bekövetkezett a fordulat és az árfolyam 3%-os 
emelkedést produkált. A bejelentett gazdasági 
eredmények után jól szerepelt az Orco, melyek több mint 
11%-al kerültek feljebb. A jó eredmények hátterében a 
kötvények átértékelése állt, azonban a befektetık 
részérıl így is meggyızı volt az érdeklıdés.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/  A Cseh Nemzeti Bank változatlan szinteken hagyta a 
kamatlábakat. A képviselık szerint a monetáris politika 
szempontjából az inflációs kockázat kiegyenlített. A 
0,75%-on történı tartás mellett a képviselık 5:1 
arányban szavaztak.  
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Lengyelország 
 
 
Hírek a lengyel piacról 
 

/ 3/21 A Global Trade Center (GTC) lengyel fejlesztıi 
társaság vegyes 2010-es eredményekrıl számolt be.  A 
bevételek elérték a 675 millió zloty, mely jócskán 
felülmúlta a várakozásokat, azok ugyanis mindössze 590 
millióról szóltak.  A speicális tételektıl megtisztított 
nyereség azonban csalódást keltı lett, az ugyanis 
mindössze 186 millió zloty tett ki (részvényenként 0,85 
PLN), miközben a piaci konszenzus 212 millió zlotyról 
szólt (0,91 PLN). A társaság vezetısége ráadásul 
bejelentette, hogy idén nem fizet osztalékot annak 
érdekében, hogy a megtakarított összeget újabb 
befektetésekre használja fel.  

/ 3/21 A Bogdanka kitermelıi vállalat 2010-es 
nyeresége 229,8 millió zlotyra emelkedett a múlt évi 
191,5 millióról. A társaság idén nem tervez osztalék-
fizetést.  

/ 3/23 A lengyel kormány eladta a Tauron energetikai 
társaságban lévı 12%-os részesdését. A jegyzés ára 
6,15 zlotyn lett megállapítva. A részvények egy részt a 
kitermelıi KGHM vette meg, mely a társaságban már 
jelentıs részesedéssel rendelkezik.  

/ 3/25  A Polska Grupa Energet (PGE) lengyel 
energetikai társaság mind bevétele, mind pedig 
nyeresége csökkent a 2010-es évben. A bevételek éves 
összehasonlításban több mint 5%-al 20,48 milliárd 
zloytra csökkentek, miközben a piac 21,1 milliárd zloty 
várt. A tiszta nyereség 10,6%-al 3,014 milliárd zloytra 
csökkent, melyek kissé elmaradtak a várt 3,016 
milliárdtól. 

/ 3/25 A Barclays Capital egyenlısúlyozásról 
felülsúlyozásra emelte meg a  Grupa Lotos (LTS) 
részvényeire szóló ajánlását. A célár 35 zlotyról 50 
zlotyra lett megemelve.  

 

 

 

A WIG20 index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

WIG20 2779,69 2813,89 + 1,23 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A WIG20 index által mért lengyel piac megtartotta a 
korábbi heti irányt és 1,23%-al emelkedett. Mindössze 
egy szeánsz alkalmával csökkentek a részvények. Ez 
az emelkedés az indexeket új idei csúcsokra hajtotta.  
Elsısorban a KGHM részvényei jeleskedtek, melyek a 
nyersanyagárak emelkedésével karöltve 6%-al drágultak. 
A lengyel piacon forgó ČEZ-papírok több mint 5%-al 
kerültek feljebb. Nincs miért szégyenkeznie a 
telekommunikációs TPSA társaságnak sem (+4,2%), 
miután a cég vezetısége jóváhagyta a televízió- és 
rádiótornyok üzemeltetésével foglalkozó TP Epitel 
eladását. A másik oldalon viszont nem teljesített jól a 
Tauron, mely az állami részesedés eladása után 3,8%-al 
kerültek lejjebb. Több mint 1%-al gyengült a konkurens 
PGE is. A Bogdanka kitermelıi vállalat a hét elején 
nyilvánosságra hozta gazdasági eredményeit, melyet a 
Deutsche Banktól kapott alacsonyabb minısítés követett. 
A részvény 1%-al gyengült. 
 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Januárban a folyó fizetési mérleg hiánya 0,93 milliárd 
eurót tett ki a várt 1,28 milliárd eurós hiánnyal szemben 
és a korábbi 1,57 milliárdos hiány után. Januárban a 
kivitel elérte a 10,2 milliárd eurót a várt 10,07 milliárd 
helyett. Egy hónappal korábban 9,77 milliárd eurós 
értéket jelentettek.  A behozatal elérte a 9,93 milliárd 
eurót a várt 10,71 milliárd euróval szemben és a korábbi 
10,88 milliárd eurós érték után. 

/ Lengyelországban a maginfláció februárban havi 
alapon 0,1%-al emelkedett a várt 0,2%-al szemben. Az 
infláció éves összehasonlításban 1,7%-al emelkedett, 
miközben a piac 2,1%-os emelkedést jósolt. A januári 
emelkedés havi 0,4 illetve éves 1,6 százalékot tett ki. 

/ Lengyelországban a kiskereskedelmi forgalom 
februárban havi alapon 1,80%-al, éves szinten pedig 
12,2%-al emelkedett, a piac havi 2,5%-os csökkenést és 
éves 7,2%-os emelkedést prognosztizált. 

/ A munkanélküliségi ráta februárban a 
várakozásoknak megfelelıen 13,2%-os lett. Az elızı 
érték 13,0% volt. 
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Mi fog történni? – várható események 

/ 3/28 Személyes jövedelmek (Február) 
/ 3/29 Fogyasztói bizalom (Március) 
/ 3/30 Munkahelyek számának változása a 
mahánszektorban (Március) 
/ 3/31 Chicago PMI index (Március) 
/ 4/1 Munkahelyek számának változása a 
mezıgazdasági ágazaton kívül (Március) 
/ 4/1 Munkanélküliségi ráta (Március) 
 
Hírek az amerikai piacról 

/ 3/21 Az AT&T (T) amerikai telekommunikációs óriás 
megvásárolja a Deutsche Telekom amerikai T-Mobile 
divízióját, a tranzakció értéke eléri a 39 milliárd dollárt. 
Az USA-ban a T-Mobile a negyedik legnagyobb 
mobiloperátor, míg az AT&T a második pozíciót foglalja 
el, a T-Mobile felvásárlásával az AT&T az amerikai 
piacon domináns szerephez jut. Az AT&T részesedése 
32%-ról 43%-ra emelkedik. A Deutsche Telekom a 
tranzakció által 25 milliárd dolláros készpénzhez jut, és 
az AT&T-ben 8%-os részesedést szerez, ezzel a 
legnagyobb részvényessé válik. A tranzakció egyébként 
kapott némi kritikát miszerint ezzel csökken a versengés 
a telekommunikációs piacon, amire több felügyelet is 
felfigyelt. Az elemzık szerint a tranzakció a 
telekommunikációs szolgáltatások árának 
emelkedéséhez fog vezetni. 

/ 3/23 A korábbi stressztesztek eredményei után a FED 
nem engedélyezte a Bank of Americának az ozstalék 
emelését az idei év második felére. A társaság 
nyilatkozata szerint még egyszer megpróbálja 
meggyızni a FED-et az osztalék emelésérıl. 

/ 3/24 Az Orcale szoftware-óriás a fiskális harmadik 
negyedévben a kiigazítások után részvényenkénti 54 
centes nyereséget ért el, a piac 50 centre számított. A 
bevételek elérték 8,81 milliárd dollárt, ami szintén 
fölülmúlta a piaci várakozásokat (8,66 millliárd USD). 

/ 3/24 A mobiltelefonok gyártásával foglalkozó 
Research In Motion nyilvánosságra hozta a negyedik 
negyedéves eredményeit. A cég részvényenkénti 1,78 
dolláros nyereséget ért el, ami 0,02 dollárral fölülmúlta 
a piaci várakozásokat. A bevételek 5,6 milliárd dollárt 
tettek ki (várt: 5,64 milliárd USD). A befektetık azonban 
negatívan reagáltak az elsı negyedévre közölt 
kilátásokra, melyben a cég 1,47 és 1,55 dollár között 
részvényenkénti nyereséggel számol, miközben a piac 
korábban 1,65 dollárt jósolt. Ennek hátterében egyrészt 
az okostelefonok terén növekvı konkurenci, másrészt az 
üzemi hányadra nehezedı nyomás áll, mivel a 
telefononkénti átlagos értékesítési ár 304 dollárra 
csökkent a korábbi 317 dollárról. 

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

Index Múlt hét  

 

Aktuális hét 

 

Változás 
% 

DJ 11 859 12 221 + 3,1 

NASDAQ 2 644 2743 + 3,7 

S&P 500 1 279 1314 + 2,7 
 
Kommentár az indexek mozgásához 
 
/ Az amerikai részvények eltörölték a múlt heti 
veszteségeket, miután az S&P500 index február eleje óta 
nem látott mértékben emelkedett. A Dow Jones index 
visszatért a 12 ezres érték fölé (+3,1%), míg a 
technológiai  Nasdaq 3,7%-os emelkedést produkált.  A jó 
teljesítmények mögött a japán válságtól tartó aggodalmak 
háttérbe szorulása áll, valamint a vállalati fúziók, ami 
növeli az optimizmust a jövıbeli gazdasági alakulásokkal 
kapcsolatban. A technológiai szektorra a jó gazdasági 
eredmények is hatással voltak, miután kedvezı számokról 
számolt be a Micron (+14,7%) és az Oracle (+6,1%). 
Komoly tranzakciók zajlottak a telekommunikáció 
szektorban is, mivel az AT&T (+3,3%) a Deutsche 
Telekomtól megveszi az amerikai T-Mobile divíziót. 
Globálisan mérve ez az elmúlt egy év legnagyobb 
tranzakcióját jelenti. A Sprint Nextel részvényei a 
konkurens megerısödésének hírére több mint 7%-al 
gyengültek. Nem jeleskedett a pénzügyi szektor, miután a 
FED nem hagyta jóvá a Bank of America (-5%) 
osztalékemelését, emiatt a Bank of America az egyetlen 
csökkenı részvény a Dow Jones indexen belül. 
Csökkentek a Best Buy papírjai is (-7,3%), miután az idei 
évre közölt kilátások a befektetıket nem nagyon gyızték 
meg.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ A használt lakások értékesítése februárban elérte a 
4,88 milliót (havi alapon -9,6%) a várt 5,10 millióval 
szemben. 

/ Januárban az USA-ban 250 ezer új lakást 
értékesítettek, az elemzık eközben 290 ezres értéket 
vártak. A korábbi érték 284 ezer volt, melyet 301 ezerre 
igazítottak ki. Ez 16,9%-os csökkenésnek felelt meg, a 
piac 2,1%-os emelkedést várt. 

/ A tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya 
februárban 0,9%-al csökkent, a piac 1,2%-os emelkedést 
várt. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Németország 
telekommunikációs piacon, amire több felügyelet is 
felfigyelt. Az elemzık szerint a tranzakció a 
telekommunikációs szolgáltatások árának emelkedéséhez 
fog vezetni. 
 
/ 3/21 A német MAN nyilvánosságra hozta a 2010-es 
eredményeit, melyek a befektetıkben vegyes érzéseket 
hagytak. A bevételek éves szinten 22%-al 14,68 milliárd 
euróra emelkedtek, ezzel fölülmúlták a várt 14,44 
milliárd eurót. A tiszta nyereség a speciális tételekkel 
együtt 713 millió eurót tett ki (részvényenként 4,85 
EUR), miközben az elemzık 750 milliót vártak (4,88 
EUR). Éves összehasonlításban azonban pozitív 
eredményrıl beszélhetünk, mivel a MAN 2009-ben 270 
millió eurós veszteséget szenvedett el. A társaság 
vezetısége éves részvényenkénti 2 eurós osztalékot 
javasolt. A javuló eredmények mögött elsısorban az 
európai és brazil keresletnövekedés áll. 
 
/ 3/22 A Barclays Capital 113,80 euróról 120,45 euróra 
emelte meg a Linde részvényeinek célárát. Az ajánlás 
"egyenlı súlyozás / pozitív" maradt. 
 
/ 22/3 A kiskereskedelmi üzletláncok üzemeltetésével 
foglalkozó Metro (MEO) ma nyilvánosságra hozta a 2010-
es negyedik negyedéves üzemi eredményeit. A bevételek 
az elızı évihez képest csak kis mértékben, 19,74 milliárd 
euróra emelkedtek, melyek szinte pontosab megfeleltek 
az elemzıi várakozásoknak (19,73 milliárd EUR). A tiszta 
nyereség eves összehasonlításban egy harmadával 754 
millió euróra nıtt, ami fölülmúlta a 723 millió eurós piaci 
konszenzust. Az éves részvényenkénti osztalék 0,17 
euróval 1,35 euróra lett megemelve. Tekintettel a Metro 
nemzetközi tevékenységi jellegére (a cég bevételeinek 
60%-a Németországon kívülrıl számrazik) az 
eredmények kedvezı hatással volt a lengyel zloty és az 
orosz rubel erısödése. Ezen kívül pozitív hatása volt még 
az alkalmazotti létszámcsökkentésnek, valamint a 
készletekkel kapcsolatos kiadások visszafogásának. A 
társaság továbbra is fent tartja a 2011-es évi pozitív 
kilátásait, vagyis 4%-os bevételnövekedést, melynek 
középtávon 6%-osra kellene gyorsulnia. 
 
/ 3/23 A Munich Re legújabb becslései szerint a japán 
földrengés és katasztrófa miatt nagyjából 1,5 milliárd 
eurós veszteséget szenved majd el. Pontosabb számok 
az elkövetkezendı néhány héten belül lesznek ismertek. 
Az idei évre várt 2,4 milliárd eurós nyereség így már nem 
fenntartható, azonban a társaság semmilyen újabb 
becsléseket nem közölt. 
 

A DAX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

DAX 6 664 6 946 + 4,23 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A múlt hét folyamán a német részvények az elmúlt 
egy év legrosszab teljesítményét nyújtották, ezen a 
héten viszont 10 hónapja nem látott mértékben 
emelkedtek, miután a befektetık a viszonylag olcsó 
részvényeket vették célba. Azok ugyanis február 18 és 
március 16 között a közel-keleti feszültségek és a japán 
katasztrófa miatt több mint 12%-al estek vissza. A 
legnagyobb százalékos emelkedést a Deutsche Telekom 
produkálta, melyek csaknem 12%-al lettek drágábbak. 
Ezen emelkedések nagy részét azonban a papír még a 
hét elsı felében szerezte meg, miután reagált a hétvégi 
hírre, miszerint az amerikai T-Mobile divízióját eladja az 
AT&T társaságnak. Ezen kívül a többi részvény is 
emelkedett, kivételt képezett a Metro, melyek nem 
mutattak elmozdulást. A pénteki kereskedés nyertese az 
SAP lett (heti bontásban +5,5%), miután az árfolyam 
lereagálta a konkurens Oracle jó eredményeit. 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Az ipari beszerzési menedzserindex márciusi értéke 
elérte a 60,9 pontot a várt 62,0 ponttal szemben és a 
korábbi 62,7 pont után. A szolgáltatói beszerzési 
menedzserindex 60,1 pontot tett ki (várt: 58,4 pont) a 
korábbi 58,6 pont után. 

/  A márciusi IFO vállalkozói hangulatindex 111,1 pont 
lett a várt 110,5 pont helyett. A korábbi 111,2 pontos 
értéket 111,3 pontra igazították ki. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 3/28 Kiskereskedelmi forgalom (Március) 
/ 3/29 Fogyasztói árindex (Március) 
/ 3/31 Munkanélküliségi ráta (Március) 
 
Hírek a német piacról 
 
/ 3/21 Az AT&T (T) amerikai telekommunikációs óriás 
megvásárolja a Deutsche Telekom amerikai T-Mobile 
divízióját, a tranzakció értéke eléri a 39 milliárd dollárt. 
Az USA-ban a T-Mobile a negyedik legnagyobb 
mobiloperátor, míg az AT&T a második pozíciót foglalja 
el, a T-Mobile felvásárlásával az AT&T az amerikai piacon 
domináns szerephez jut. Az AT&T részesedése 32%-ról 
43%-ra emelkedik. A Deutsche Telekom a tranzakció 
által 25 milliárd dolláros készpénzhez jut, és az AT&T-
ben 8%-os részesedést szerez, ezzel a legnagyobb 
részvényessé válik. A tranzakció egyébként kapott némi 
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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. 
 
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  


