
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2011. március 28. – április 1. 
 

Csehország 
     
 
/ CME 
3/28 A CME médiatársaság 11 millió dollárért megvásárolja 
a Bontonfilm társaságot. Az ár a 2010-es év eredményeitıl 
függıen akár 1,5 millió dollárral i ski lehet egészítve. 
 
/ Erste Bank 
3/30 A Moody´s az Erste bank hosszútávú kötelezettségeit 
egy fokkal A1-re minısítette le a korábbi Aa3-ról. A 
kilátásról a korábbi negatívról stabilra lett megemelve.  
 
/ Philip Morris 
3/29 A cigaretták gyártásával foglalkozó Philip Morris arról 
számolt be, hogy a 2010-es évi konszolidált bevételei nem 
egész 3%-al 11,4 milliárd cseh koronára csökkentek. A 
tiszta nyereség csaknem 5%-al 2,39 milliárd koronára esett 
vissza. A nem konszolidált tiszta nyereség, mely nem 
foglalja magába a szlovák tevékenységet, és amibıl azt 
osztalék kifizetése is történik, 2,43 milliárd koronát tett ki. A 
vezetıség 1 260 koronás osztalék kifizetését javasolja (éves 
+61,5%-os emelkedés).  
 
/ Telefonica O2 ČR 
3/30 A Monopolellenes Hivatal vizsgálatokat kezdett a 
Telefonica társaságnál az a piaci domináns szerep esetleges 
visszaélésével kapcsolatban a internetcsatlakozások terén.  
 
/ Unipetrol 
3/29 Az Unipetrol feoldotta a pardubice-i Paramo 
erımővének leállását. A finomítót még 2001 január 20-án 
állították le. 
3/31 Az Unipetrol éves beszámolójában megerısítette azon 
korábbi állítását, miszerint szeretné növelni részesedését 
a České rafinérské társaságban abban az esetben, ha a 
jelenlegi részvényesek valamelyike ésszszerő áron hajlandó 
lesz azt eladni.  
 
/ Vienna Insurance Group 
3/31 A Vienna Insurance Group biztosítótársaság 2010-es 
brutto biztosítási bevételei 8,6 milliárd euróra emelkedtek. A 
tiszta nyereség csaknem 12%-al 380 millió euróra nıtt. A 
vezetıség megerısítette az idei évi kilátásokat, miszerint az 
adózás elıtti nyereség 10%-os növekedésével számolnak. A 
japán katasztrófa a társaságot semmilyen mértékben nem 
érinti.  

Mi fog történni? – várható események 

/ 4/4 Kiskereskedelmi forgalom 
/ 4/6 Ipari termelés  
 

A PX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális hét  Változás 
% 

PX 1245,40 1257,30  + 0,95 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A prágai tızsde a hét elsı felében nagyon jól szerepelt, 
mivel a szerdai napon sorozatban már hatodik alkalommal 
emelkedett. A hét második fele már az óvatosság jegyében 
telt, eközben az európai piacokon viszonylag nagy 
optimizmus uralkodott. A PX index végül a hét folyamán 
0,95%-al emelkedett és ezzel ismét az idei maximum 
közelébe került. A prágai tızsdén véget ért a gyorsjelentési 
szezon. Az AAA Auto kedvezı fordulatról számolt be 
(+4,5%). A dohányipari Philip Morris eredményei nem 
voltak annyira meglepıek, mint a javasolt részvényenkénti 
oszatalék, mely jócskán felülmúlta a várakozásokat. Az 
árfolyam 10%-os emelkedéssel reagált. A ČEZ (+1,2%) a 
magasabb ajánlásoknak és a magasabb villamos-
energiaárnak köszönhetıen a 900 koronás szintet vette 
célba, mely egyelıre ellenállónak bizonyult. A hét elsı 
felében a Telefonica O2 (+0,2%) a 400 koronás szint alá 
került, azonban a kereskedık az alacsonyabb árfolyamot 
vételekre használták ki és az árfolyam visszakapaszkodott. 
Az NWR-nél továbbra is látható a vételi kedv (3,5%) és a 
papír fokozatosan a 290 koronás szinthez tért vissza.   
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/  A Cseh Nemzeti Bank ülésezésének jegyzetébıl kiderült, 
hogy a 0,25%-al történı emelkedés mellett mindössze egy 
tag, Eva Zamrazilová szavazott.  
Hírek a cseh piacról 
/ AAA Auto 
3/30 A kereslet névekedésének köszönhetıen a használt 
gépkocsik értékesítésével foglalkozó AAA Auto 2010-es 
nyeresége jelentısen megemelkedettt. A tiszta nyereség 
268%-al 5,1 millió euróra nıtt. A társaság forgalma 23%-al 
204,8 millió euróra emelkedett. A társaság az idei évben az 
értékesítések 10%-os növekedésével számol.  
 
/ ČEZ 
3/28 A Bank Of America / Merrill Lynch a korábbi 
semlegesrıl vételre emelte meg a ČEZ részvényeire szóló 
ajánlását. A célár 915 CZK-ra lett állítva. Az ajánlás növelése 
mellett döntött a HSBC is, mégpedig a korábbi 
alulsúlyozásról semlegesre. A célár 900 koronán lett 
meghatározva. 
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Lengyelország 

 

/ 3/31 A PKN lengyel finomítói társaság a 2010-es 
nyereségbıl nem kíván osztalékot fizetni. A konszolidált 
nyereség a 2010-es évben elérte a 2,37 milliárd zlotyt. 
Az államnak a társaságban több mint 25%-os részesdése 
van, és a lengyel pénzügyminisztérium nem fogja kérni 
az osztalék fizetését.  

/ 3/31  A PZU vezetısége megerısítette, hogy a 
társaság az elkövetkezendı években az osztalékfizetési 
arányt akár 100%-ra is megemelheti. A társaság jelenleg 
a nyereség legfeljebb 45%-át fizeti ki osztalékként.  

/ 4/1 A Kernel, mely elsısorban Ukrajnában a 
mezıgazdasági szektorban tevékenykedik, 399,4 millió 
zloty értékben bocsátott ki új részvényeket.    

 

 

 

A WIG20 index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

WIG20 2813,89 2877,24 + 2,25 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A lengyel tızsde sorozatban már harmadik hete 
emelkedett. A WIG20 index 2,25%-al került feljebb és 
ezzel ismét megtoldotta az idei maximumot. Az európai 
piacok optimizmusa leginkább a hét második felében 
segítette a lengyel részvényeket, mivel lényegében a 
pénteki jelentıs emelkedés eredményezte az egész heti 
növekedést. A legnagyobb százalékos emelkedést a 
pénzügyi Getin társaság papírjai érték el (+9,7%), 
miután a Goldman Sachs a lengyel pénzügyi szektor „top 
pick“ listájára sorolta ıket. Ennek köszönhetıen a 
részvény hároméves maximumra emelkedett. A Credit 
Suisse elemzıi pozitív nyilatkozatot közölt TVN 
társaságról (+7,5%), melyet az ún. „ top 15 high 
conviction ideas“ listára sorolt. A jelentıs pénteki 
emelkedés javított a PKN Orlen heti teljesítményén 
(6,3%), a részvény árfolyama a továbbra is emelkedı 
olajárral karöltve emelkedett. A pénteki emelkedés 
ellenére heti alapon nem szerepelt jól a Kernel (-3,8%), 
mivel a mezıgazdasági társaság a hét folyamán 
bocsátott ki új részvényeket.   
 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 
 
/ Az ipari beszerzési menedzserindex márciusi értéke 
elérte az 54,8 pontot a korábbi 53,8 pont után. 

/ A lengyel központi bank annak vezetıje szerint 
folytatni fogja a kamatemelést, azonban az emelés 
üteme a gazdaság állapotától fog függni. A monteráis 
politika szigorítása mellettt egészen addig kitartanak, 
amíg érzékelhetı az inflációs nyomás.  

Mi fog történni? – várható események 

/ 4/5 Kamatdöntés 
 
 
Hírek a lengyel piacról 
 

/ 3/29  A lengyel állam a PKO bankban lévı részesdését 
legalább 10%-al szeretné csökkenteni. A lengyel állam a 
PKO-ban jelenleg 51%-os részesdéssel rendelkezik.  

/ 3/30  A Goldman Sachs vételi ajánlást adott ki a Getin 
pénzügyi társaság részvényeire. A Goldman Sachs a 
célárat 20%-al 19,2 PLN-re emelte meg.  
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USA 
/ A Chicago beszerzési menedzserindex márciusi 
értéke 70,6 pontra csökkent a korábbi 71,2 pontról. A 
piac 69,9 pontra történı csökkenést jósolt. 

/ Az amerikai munkaadók a magánszektorban a 
februári hónap alatt 230 ezer új munkahelyet hoztak 
létre, miközben az elemzık mindössze 206 ezres 
emelkedést vártak, míg a kiigazított elızı havi adat 240 
ezres emelkedést mutatott. A munkanélküliségi ráta 
8,8%-ra csökkent, ez elemzık 8,9%-ot vártak. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 4/5 Termelıi szektoron kívüli ISM index (Március) 
/ 4/5 Az FOMC ülés jegyzete 
/ 1. negyedéves gyorsjelentési szezon: 4/6 Monsanto 
Co., Bed Bath & Beyond, 4/7 Constellation Brands 
 
Hírek az amerikai piacról 

/ 3/28 A Goldman Sachs a finn mobilóriás, a Nokia 
részvényeinek célárát 12,40 dollárra emelte meg a 
korábbi 10,50 dollárról, miközben a befektetési ajánlást 
semlegesrıl vételre emelte meg. A Goldman Sachs úgy 
vélekedett, hogy a társaság jelenleg a maximális 
bizonytalanaság idejét éli, amikor hosszútávú 
befektetési lehetıségek születnek. Az elemzık szerint 
kockázatot jelent az, hogy a Microsoft-al történı 
együttmőködés esetleg nem lesz sikeres, valamint hogy 
majd esetleg a Google-t határozzák meg stratégiai 
partnernek, ami idıveszteséget és a piaci részesedés 
csökkenését eredményezné. 

/ 3/29 A General Electric bejelenttette, hogy a 
Converteam társaság mintegy 90%-át megvásárolja. A 
Converteam az elektronikai és atomatizált berendezések 
és rendszerek fontos beszállítójának számít. A GE a 
céget Converteam menedzsmentjét is magába foglaló 
befektetıi csoporttól veszi meg, a Barclays Private 
Equity és az LBO France társaságoktól nagyjából 3,2 
milliárd dollárért. A fennmaradó 10% a 
menedzsmentnél marad. A szerzıdés értelmében a GE 
ezeket a részvényeket az elkövetkezendı 2, vagy akár 5 
évben megvásárolhatja. A GE azzal számol, hogy 
ezekért több mint 480 millió dollárt fizet majd. 

/ 3/30 A Valeant Pharmaceuticals International (VRX) 
kanadai gyógyszeripari társaság 5,7 milliárd dolláros 
vételi ajánlatot tett konkurensére, a Cephalon (CEPH) 
cégre. Az ajánlat részvényenkénti 73 dollárt jelent, ami 
24%-os prémiumot jelenti a keddi záróárhoz viszonyítva 
(58,75 USD).  

/ 4/1 A Nasdaq OMX Group, Inc. és az Intercontinental 
Exchange megvásárolná a NYSE Euronext társaságot. 
Az ajánlat részvényenként 42,5 dollárnak felel meg. A 
tranzakció teljes értéke eléri a 11,3 milliárd dollárt, ami 
20%-al haladja meg a Deutsche Boerse a NYSE 
Euronextre tett ajánlatát.  

 

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

Index Múlt hét  

 

Aktuális hét 

 

Változás 
% 

DJ 12 221 12 377 + 1,28 

NASDAQ 2743 2 790 + 1,70 

S&P 500 1314 1 332 + 1,42 
 
Kommentár az indexek mozgásához 
 
/ A Wall Street részvényei sorozatban második hete 
emelkedtek, és a márciusban elszenvedett mínuszok 
csaknem egészét ledolgozták már. A befektetık 
eltekintettek a közel-keleti és észak-afrikai eseményektıl, 
a katasztrófa sújtotta Japántól és annak fukusimai 
atomerımővétıl, és inkább a megjelent makrogazdasági 
adatokra figyeltek, melyekbıl a múlt hét folyamán volt 
épp elég. Azok ugyanis az amerikai gazdaság javuló 
állapotára utaltak, amit úgy tőnik nem lassít le az energia 
és a nyersanyagok árának emelkedése sem. A pénteki 
napon aztán megjelentek a nagy figyelemmel kísért 
amerikai munkaerıpiaci adatok, melybıl kiderült, hogy a 
munkanélküliségi ráta 8,8%-ra csökkent, ami kétéves 
minimumnak felel meg. A részvénypiacok emelkedését 
még az olaj árának menetelése sem tudta meggátolni, 
melynek árfolyama 2008 szeptembere óta nem látott 
szintre emelkedett a közel-keleti események, valamint az 
ismét gyengülı amerikai dollár miattt. A piacokat továbbá 
támogatják a folytatódó akvizíciók és fúziók, mivel a 
vállalatok az eszközeiket felvásárlásra, saját részvény-
visszavásárlásra és osztalékfizetésre használják fel. A múlt 
hét folyamán a legjelentısebb akvizíciós játékosok közé 
tartozott az E-bay (GSIC megvétele 2,4 milliárd dollárért), 
a Valeant Pharmaceuticals (Cephalon / 5,7 milliárd USD) 
és a Nasdaq OMX (NYSE Euronext / 11,3 milliárd USD). 
Az éppen búcsúzó negyedév az akvizíciók szempontjából 
igencsak sikeres volt, mivel Észak-Amerikában összesen 
269,7 milliárd dollár értékben bonyolítottak le fúziókat 
szemben a múlt évi 189,9 milliárd dollárral. Az átlagos 
prémium (vagyis az ajánlati ár és a piaci ár között 
különbség) 24,97%-ról 24,74%-ra csökkent. 
Összességében az elmúlt negyedévet sikeresen 
értékelhetjük, mivel az amerikai indexek 1998 óta a 
legjobbb negyedéves teljesítményét nyújtották, és ezzel 
az idei évi maximumok közelébe kerültek. A jövı hét a 
fontosabb adatok hiányában igazából a gyorsjelentési 
szezonra történı készülıdés jegyében telik majd, mivel az 
Alcoa április 11-én számol majd be eredményeirıl. 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ A fogyasztói bizalom az USA-ban márciusban 63,4 
pontra csökkent, miközben a várakozások 65,0 pontról 
szóltak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Németország 
 
 
Hírek a német piacról 
 
/ 3/28 A Porsche, mely valószínőleg az idei év végén, 
vagy a jövı év elején egyesül a Volkswagennel, március 
30-án 5 millió euró értékben kíván részvényeket 
értékesíteni az adósságállomány csökkentése érdekében. 
A részvényeket a már meglévı tulajdonosoknak szeretné 
eladni 38 eurós árfolyamon, miközben a Porsche (PAH3) 
papírjai pénteken 56,22 eurón zártak. Az értékesítendı 
részvények fele törzsrészvény, a másik fele elsıbbségi 
részvény lesz. 
 
/ 3/30 A JP Morgan emeli a MAN (MAN) részvények 
célárát 117 EUR-ra, az eredeti 110 euróról, az ajánlás 
marad „overweight". 
 
/ 3/31 A Commerzbank több energetikai társaság 
minısítésén is módosított. Az E.On (EOAN) részvényeit a 
korábbi hozzáadásról tartásra csökkentette. A célár 26 
euróról 22 euróra lett csökkentve. Az RWE (RWE) 
részvényeinek célárát 48 euróról 42 euróra csökkentette. 
 

A DAX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

DAX 6 946 7 180 + 3,36 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A német részvények már második hete emelkednek, 
miután profitálni tudtak a globális piacokon kialakult 
kedvezı hangulatból, melyet elsısorban a tengerentúlról 
érkezett makrogazdasági adatok támogattak. A 
legnagyobb százalékos emelkedésrıl a pénteki 
kereskedés gondoskodott, aznap az index 2%-al 
emelkedett, miután az amerikai munkanélküliségi ráta 
kétéves minimumra csökkent. A legnagyobb százalékos 
emelkedéseket az autógyárak részvényei produkálták 
(BMW +6,54%, Daimler +5,3%). Hozzájuk csatlakozott 
még a Siemens és a Bayer. A hét két nagy vesztese a 
Commerzbank (5%-os csökkenéssel) és a Deutsche 
Börse lett (-1,77%). A frankfurti tızsde üzemeltetıjének 
részvényei azután kerültek eladói nyomás alá, hogy 
vételi ajánlatot tett a NYSE Euronext-re.  
 
Mi történt? – a múlt hét legfontosabb eseményei 

/ A GfK fogyasztói bizalmi index áprilisi értéke 5,9 
pontot tett ki a várt 5,8 pont helyett és az elızı 6,0 pont 
után. 

/  A kiskereskedelmi forgalom havi alapon 0,3%-al 
csökkent, míg éves szinten 1,1%-al emelkedett a várt 
0,4 (havi) illetve 1,5 (éves) százalékos emelkedés 
helyett. 

/  A munkanélküliek száma márciusban 55 ezerrel 
csökkent a várt 25 ezres csökkenéssel szemben. A 
korábbi 52 ezres csökkenés mértékét 54 ezerre 
igazították ki. A szezonális hatásoktól megtisztított 
munkanélküliségi ráta márciusban 7,1%-ot tett ki a várt 
7,2%-al szemben és az elızı 7,3% után. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 4/6 Gyári megrendelések (Február) 
/ 4/7 Ipari termelés (Február) 
/ 4/8 Külkereskedelmi mérleg (Február) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Marvan- bróker, Chádí El-Moussawi-pénzügyi elemzı, Josef Novotný- pénzügyi elemzı, Michal Beran 
- pénzügyi elemzı, Robert Flazsa- pénzügyi elemzı, Robin Koklar- pénzügyi elemzı  


