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Csehország 
ki a részét, a szegmensek közül a legnagyobb ütemet az 
interneten keresztül történı fogadás diktálta. A brutto 
nyeremények az elsı negyedévben elérték a 26,5 millió 
eurót, ami 19,5%-al több mint múlt év azonos idıszakában, 
az EBITDA nyereség éves szinten 43,9%-al 8,4 millió euróra 
emelkedett. Az elsı negyedéves EBITDA emelkedésére 
hatással voltak az alacsonyabb üzemi kiadások, elsısorban 
az irodai hálózat üzemeltetése terén. A társaság júliusban 
kívánja elindítani a saját számhúzó játékát.  
 
/ Komerční banka 
4/29 A Komerční banky 2011-es elsı negyedéves 
eredményei rosszabbak lettek a vártnál mind a forgalom, 
mind pedig a tiszta nyereség tekintetében. Csalódást keltı 
volt a betétek nagyságának negyedéves csökkenése, 
valamint a hitelek forgalmának visszaesése, ami negatívan 
érintette a tiszta kamatjövedelmeket annak ellenére, hogy 
akamatláb változatlan maradt. A vártnál gyengébb 
eredmények mögött elsısorban a vállalati szegmensben a 
betétek és a hitelek forgalmának visszaesése áll, miközben 
csökkent a tiszta kamatjövedelmek mértéke, mivel az 
ügyfelek az eszközeiket inkább a határidıs termékekbe 
helyezték át. Az egyes díjakból származó bevételek is 
visszaestek a növekvı konkurenci miatt. Kellemes 
meglepetést okozott a tartalékképzés és a hitelek 
veszteségeihez tartozó javító tételek, melyek drámaian 
visszaestek, ami a hitelportfolió minıségénak javulására 
utal. A tiszta nyereség 3,38 milliárd kolonát tett ki a várt 
3,44 milliárd koronával szemben. Az operatív nyereség 7,97 
milliárd korónám stagnált (várt: 8,25 milliárd CZK). 
 
  
/ Telefonica O2 ČR 
5/5 Az Erste bank felhalmozásról tartásra csökkentette a 
telekommunikációs társaság részvényeire szóló ajánlását. A 
célár 450 cseh korónán lett meghatározva.  

Mi fog történni? – várható események 

/ 5/9 Munkanélküliség 
/ 5/10 – ČEZ elsı negyedéves eredmények 
/ 5/10  KITdigital – elsı negyedéves eredmények 
/ 5/10 Infláció 
/ 5/13 1. negyedéves GDP 
 

A PX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális hét  Változás 
% 

PX 1261,0 1262,30 + 0,1 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A prágai tızsdén a múlt hét folyamán az emelkedı és a 
csökkenı napok felváltva követték egymást. Mivel a pénteki 
kereskedés semmilyen tekintetben nem volt kimagasló 
(annak ellenére, hogy a kedvezı amerikai makrogazdasági 
adatok után javulni kezdett a hangulat a világ piacain), így a 
PX index heti teljesítménye mindössze 0,1%-os pluszt 
mutat. A gyorsjelentési szezonban jó eredményekrıl számolt 
be a Fortuna, melynek részvényei történelmi csúcsra 
emelkedtek (+6%). A Komerční banka már nem 
örvendeztette meg a befektetıit (-1%), azonban a 
csökkenés nem tartott sokáig és a részvény rövid idın belül 
visszatért a 4 300 koronás szinthez. Továbbra is 
alacsonyabb szinteken tartózkodik az Erste Bank (-0,95%). 
A kissé mesterségesen kialakított 198 koronás 
magasságokból az Unipetrol fokozatosan alacsonyabb 
szintekre csorgott vissza (-2,2%). A cseh korona 
erısödésének megtorpanása és a hétközi forduló jó hatással 
voltak a CME papírjaira (+2,7%).  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 
 

/ A Cseh Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelıen 
változatlan szinteken hagyta az alapkamat mértékét. A 
kéthetes repo ráta a történelmi minimumot jelentı 0,75%-
on maradt. A Cseh Nemzeti Bank kis mértékben 
csökkentette az idei évi GDP növekedésének kilátásait, 
mégpedig a korábbi 1,6%-ról 1,5%-ra.  

/ A kiskereskedelmi forgalom a szezonális hatásokkal 
együtt márciusban 2,1%-al emelkedett a februári 6,5%-os 
növekedés után.  
Hírek a cseh piacról 
 
  
 
/ Erste Bank 
5/6 A Morgan Stanley a korábbi 30,5 euróról 37 euróra 
emelte meg az Erste Bank részvényeinek célárát.  
 
/ Fortuna 
5/5 A FORTUNA 2011 elsı negyedéves eredményei jobban 
alakultak a vártnál, mind a feladott fogadások, a bruttó 
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Lengyelország 
 
Hírek a lengyel piacról 
 

/ 5/3 A Societe Generale a korábbi vételrıl tartásra 
csökkentette a Grupa Lotos (LTS) részvényeire szóló 
ajánlását. A célár továbbr is 45 PLN maradt. 

/ 5/4 A UBS tartásról vételre emelte meg a TPSA 
részvényeire szóló ajánlását.  

/ 5/5 A PKO Bank a 2010-es évi nyereségbıl 1,38 
milliárd PLN-t kíván kifizetni osztalékként, ami 
részvényenkénti 1,1 PLN-t jelentene. Az osztalékhozam 
így a 2,4%-os határon mozog.  

/ 5/5 A Netia, Lengyelország második legnagyobb 
vezetékes telefonszolgáltatója az elsı negyedéves 
jelentésében 23 millió zloty veszteségrıl számolt be, 
miközben múlt év azonos idıszakában 14,4 millió zloty 
nyereséget termelt. A piac 37,5 millió zloty veszteséget 
várt. A társaság vezetısége saját részvények 
visszavásárlását tervezi a teljes mennyiség 12,5%-ig, 
összesen 350 millió zloty értékben.  

/ 5/6 A KGHM társaság vezetısége bár igér 
fizetésemeleést, azonban a szakszervezet szerint nem 
megfelelı arányban. Az egyeztetések a két fél között 
már több mint egy hónapja tartanak. A KGHM már 
hosszú ideje vitában áll a szakszervezettel, a vezetıség 
szerint a jelenlegi konfliktus a legkeményebbnek számít.  

  

 

 

A WIG20 index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

WIG20 2913,13 2867,19 - 1,58 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A lengyel részvények a rövidített héten csökkentek 
(kedden állami ünnep miatt nem volt kereskedés). A 
WIG20 index elsısorban szerdán és csütörtökön került 
eladói nyomás alá, az egész hét során 1,58%-al került 
lejjebb. A kereskedést nagy mértékben befolyásolták az 
árupiaci esések. A kitermelıi KGHM csaknem 6%-ot 
veszített értékébıl, miután az alacsonyabb árakon kívül 
negatív hatással volt a vezetıség és a szakszervezet 
közötti ellentét is. A kitermelıi Bogbanka 5,2%-al 
csökkent. Az olaj árának csökkenésével együtt 
csökkentek a finomítói társaságok részvényei is. A Lotos 
csaknem 5%-al gyengült, a PKN Orlen papírjai pedig 
4,2%-al lettek olcsóbbak. A másik oldalon viszont a UBS-
tıl kapott magasabb ajánlásnak köszönhetıen jól 
szerepelt a telekommunikációs TPSA (+2,7%). Ezen kívül 
az eredményeirıl beszámolt a konkurens Netia is 
(+2,2%). A befektetık elsısorban a saját részvény-
visszavásárlást “díjazták”. Viszonylag jól teljesített a 
banki szektor is. A Bank Handlowy az eredmények 
bejelentése elıtt 1,7%-al kapaszkodott följebb. A pozitiv 
tartományban zárták a hetet a PZU (+0,3%) és a PEKAO 
(+1,1%) részvényei is.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 
 

/ A termelıi beszerzési menedzserindex áprilisban 54,4 
pontra csökkent a márciusi 54,8 pontról. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 5/9 1. negyedéves eredmények – Bank Handlowy 
/ 5/10 1. negyedéves eredmények – WSE, PKO 
/ 5/11 1. negyedéves eredmények – Tauron, Lotos 
/ 5/11 Kamatdöntés 
/ 5/12 1. negyedéves eredmények – Bogdanka, Bank 
Pekao 
/ 5/13 CPI index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
/ 29/18 
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Mi fog történni? – várható események 

/ 5/11 Külkereskedelmi mérleg (Március) 
/ 5/12 Kiskereskedelmi forgalom (Április) 
/ 5/13 Fogyasztói árindex (Április) 
/ 5/13 Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi index 
(Április) 
/ 2011 elsı negyedéves gyorsjelentési szezon: 5/10 
Walt Disney 5/11 Cisco Systems, Macy’s, Symantec 5/12 
Nvidia, Kohl’s 
 
Hírek az amerikai piacról 

/ 5/2 A szénipari Arch Coal (ACI) megveszi a 
konkurens International Coal Group (ICO) céget. Az 
ajánlat értéke eléri a 3,4 milliárd dollárt, ami 
részvényenkénti 14,60 dollárt jelent, ez pedig 32%-os 
prémiumot jelent a pénteki záróárhoz képest. Az 
akvizíció nagy része hitelbıl lesz finanszírozva. Mind a 
két társaság tevékenysége kizárólag az USA területeire 
korlátozódik. A társaságok azzal számolnak, hogy az 
egyesülés kedvezı hatásai már a 2012-ben 
megmutatkoznak. 

/ 5/3 A Pfizer gyógyszeripari társaság ma vegyes 
elsınegyedéves eredményekrıl számolt be, melyek a 
nyereség terén kellemes meglepetést okoztak, azonban 
a bevételek elmaradtak a várakozásoktól. A bevételek 
éves összehasonlításban 1,48%-al 16,5 milliárd dollárra 
csökkentek. Ez az eredmény nem foglalja magába a 
Capsugel leányvállalat 177 millió dolláros bevételét, 
melyet az áprilisi hónap folyamán 2,38 milliárd dollárért 
eladott a Pfizer a KKR társaságnak. Az elemzık a 
bevételek kisebb mértékő csökkenését várták (16,613 
milliárd USD). A tiszta nyereség bár több mint 7%-al 
4,78 milliárd dollárra csökkent, azonban meghaladta a 
4,652 milliárd dolláros piaci konszenzust. Hasonlóan 
alakult a részvényenkénti tiszta nyereség is, az a várt 
57,8 cent helyett 60 cent lett. A Pfizer megerısítette az 
egész 2011-es évre szóló 65,2 - 67,2 milliárd dolláros 
bevételvárakozásait (piaci konszenzus: 66,905 milliárd 
USD), valamint a 2,16 - 2,26 dolláros részvényenkénti 
nyereségvárakozásait (piaci konszenzus: 2,235 USD). 

/ 5/5 A General Motors - akárcsak a többi autógyár - a 
növekvı kínai keresletbıl tudott profitálni, de a társaság 
profitja az USA-ban érzékelhetı élénkülésnek is 
köszönhetıen emelkedett. A bevételek elérték a 36,2 
milliárd dollárt, ami jelentıs javulást jelent a múlt évi 
31,5 milliárd után. Az elemzık 35,376 milliárd dolláros 
bevételt vártak. A tiszta nyereség 3,37 milliárd dollárt 
tett ki (részvényenkénti 1,77 USD), ami több mint a 
háromszorosát jelenti a múlt évi 1,07 milliárdnak 
(részvényenként 0,55 USD). Ez a nyereség magába 
foglalja a Delphi Automotive társaságban lévı 1,6 
milliárd dollár értékő részesedés eladását is.  

 

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

Index Múlt hét  

 

Aktuális hét 

 

Változás 
% 

DJ 12 810 12 639 - 1,34 

NASDAQ 2 873 2 827 - 1,60 

S&P 500 1 363 1 340 - 1,72 
 
Kommentár az indexek mozgásához 
 
/ „Sell in May and go away“ – így lehetne jellemezni 
május elsı hetének kereskedését a tengerentúlon, miután 
az indexek megszakították a két hétig tartó 
emelkedésüket. Azonban e pszichológiai jelenségen túl 
nagyobb hatással voltak a kereskedésre az árupiacokon 
tapasztalható zuhanások. Az egész történet az ezüst 
hétfıi omlásával indult, miután a chicagói CME tızsde 
megemelte a kötelezı letét nagyságát. Ez lényegében egy 
jelzés volt arra, hogy a befektetık realizálják a 
nyereségeiket, mivel az árupiacok az év elejétıl számítva 
már több mint 23%-al emelkedtek. A múlt heti végsı 
eredmény így néz ki: ezüst -26,4%, olaj -14,7%, kukorica 
-9,7%, réz 4,85%. A GSCI nyersanyagindex 11,15%-al 
zuhant. Ezek után nem meglepı, hogy az S&P 500 
indexet elsısorban a kitermelıi és energetikai részvények 
húzták le, melyek 3,8% illetve 6,9%-os csökkenést 
szenvedtek el. A piacokat negatívan érintették az amerikai 
gazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmak is, miután 
több nyugtalanító makrogazdasági adat is megjelent. A 
pénteki munkaerıpiaci adatok azonban – ha csak egy 
idıre – átmeneti nyugalmat hoztak a piacokra, mivel azok 
a folytatódó stabilizációra mutattak rá, így a fıbb indexek 
a hét utolsó kereskedési napján eltörölték a korábbi 
veszteségek egy részét. A múlt hét egyetlen gyıztese az 
amerikai dollár lett, miután a dollárindex megszakította az 
öt hétig tartó csökkenését és 2,6%-al került feljebb.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Az ISM ipari aktivitásindex áprilisban 60,4 pontot tett ki 
(becslés: 59,6 pont). Azt megelızıen az index értéke 
61,2 pont volt. 

/ A vállalati megrendelések márciusban 3,0%-al nıttek a 
várt 2,0%-os emelkedés helyett. 

/ A mezıgazdasági ágazaton kívüli produktivitás az 
elızetes adatok szerint az elsı negyedévben 1,6%-al 
emelkedett a becsült 1,1%-os növekedéssel szemben. 

/ Az amerikai munkaadók a magánszektorban áprilisban 
268 ezer új munkahelyet teremtettek, miközben az 
elemzık mindössze 200 ezres növekedést vártak. Az 
áprilisi munkanélküliségi ráta 9%-ra nıtt, miközben az 
elemzık 8,8%-ra számítottak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Németország 
 
/ 5/3 Az Infineon Technologies beszámolt a második 
fiskális negyedévi eredményeirıl. Azon kívül, hogy az 
eredmények a vártnál jobban alakultak, a társaság által 
közölt kilátások is pozitívak lettek. Bár a 994 millió eurós 
bevétel éves összehasonlításban 3,96%-os csökkenést 
jelent, azonban az elemzık mindössze 968,54 millió 
eurórs csökkentek. A speciális tételektıl megtisztított 194 
millió eurós nyereség sem okozott csalódást, az több 
mint 21%-al múlta felül a várakozásokat. A társaság egy 
évvel korábban mindössze 81 millió eurós nyereséget ért 
el. A részvényenkénti nyereség így 18 cent lett a várt 
15,4 cent helyett. A társaság sorozatban már ötödik 
alkalommal emelte meg az idei évre szóló bevétel 
várakozásokat. Azok ugyanis a 2010-es évhez képest 
várhatóan 20%-al nınek majd, ami 3,3 milliárd eurót 
jelentene. 
 
/ 5/4 A német BMW (BMW) ellenétben a Daimler (DAI) 
konkurensével, az elsı negyedéves eredményeivel 
megörvendeztette a befektetıit, mivel a bevételek és a 
nyereség jelentıs növekedésérıl számolt be. A bevételek 
16,04 milliárd eurót tettek ki, melyek felülmúlták a 15,45 
milliárd eurós becsléseket. Hasonlóan alakult a tiszta 
nyereség is, mely elérte az 1,21 milliárd eurót szemben a 
943 millió eurós piaci konszenzussal. A társaság 
megerısítette az idei évre szóló kilátásait, melyben 
rekord mértékőnek számító 1,5 millió eladott kocsival 
számol. 
 
/ 5/4 Európa legnagyobb gépipari vállalata, a 
Siemens, ma beszámolt a második fiskális negyedévi 
eredményeirıl. A társaság bevételei elérték a 17,717 
milliárd dollárt, ami éves szinten 2,8%-os csökkenést 
jelent. Az elemzık 17,737 milliárd eurós bevételt 
jósoltak. Az egy évvel korábbi 1,464 milliárd eurós 
nyereség után idén 1,611 milliárd eurót tett ki a tiszta 
nyereség az elemzık által várt 1,464 milliárd euró 
helyett. A részvényenkénti nyereség 1,846 euró lett 
szemben a piac által várt 1,74 euróval. A társaság 
egyúttal megemelte az idei évre várt bevételek és 
nyereség nagyságát. Az idei évben a bevételek 
növekedése a vezérigazgató szerint "átlagos 
egyszámjegyő szám" lesz, míg elızıleg a társaság csak 
enyhe növekedéssel számolt. Az elemzık 0,8%-os 
csökkenést várnak. 
 
/ 5/5 Az Adidas (ADS) kedvezı elsı negyedéves 
eredményekrıl számolt be. A bevételek több mint 22%-
al 3,27 milliárd euróra emelkedtek, miközben a piac 
mindössze 3,01 milliárd eurót jósolt. A tiszta nyereség 
éves összehasonlításban csaknem 25%-al 209 millió 
euróra emelkedett (részvényenként 0,99 EUR), ami 
szintén fölülmúlta a piaci konszenzust (187 millió EUR, 
részvényenként 0,89 EUR). 

A DAX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

DAX 7 514 7 492 - 0,30 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A német részvények a múlt hét folyamán nem tudták 
megtartani a korábbi emelkedı irányt (a DAX index 
egymás után két héten is emelkedni tudott). Azonban az 
árupiaci csökkenések miatt az index kisebb mínuszban 
zárta a hetet. A DAX index a hét során egészen a 7 300 
pontos szintig esettt, ami március óta  a legnagyobb 
mértékő csökkenésnek számított. Ezután azonban 
sikerült a csökkenések egy részét eltörölni a jó vállalati 
eredményeknek köszönhetıen. Errıl elsısorban az 
Adidas részvényei gondoskodtak, melyek az elsı 
negyedéves eredmények után emelkedésbe kezdtek és 
összességében 5,2%-al kerültek feljebb. A hét finise 
viszont mindenképpen a ThyssenKrup részvényeké volt, 
miután azok 8%-al ugrottak meg a reorganizációs 
bejelentések után (a heti teljesítmény: +37%). A másik 
oldalon több mint 6,4%-al kerültek lejjebb az E.ON 
papírjai, mivel véget ért az osztalékra való jogosultság 
idıszaka.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ A vállalati megrendelések márciusban (megtisztítva) 
meglepı módon 4%-al csökkentek, miközben a 
várakozások 0,4%-os emelkedésrıl szóltak. 

/  Az áprilisi ipari termelés éves szinten (nem 
megtisztítva) 11,2%-al nıtt (várt: 10,3%). 

Mi fog történni? – várható események 

/ 5/9 Külkereskedelmi mérleg (Március) 
/ 5/13 1. negyedéves GDP – elızetes adat 
/ 2011 1. negyedéves gyorsjelentések: 5/9 Munich Re 
5/10 Deutsche Post 5/11 K+S, E.ON 5/12 RWE, Allianz 
5/13 ThyssenKrupp 
 
Hírek a német piacról 
/ 5/3 A tehergépkocsik gyártásával foglalkozó MAN 
(MAN) vegyes elsı negyedéves eredményekrıl számolt 
be. A bevételek éves szinten csaknem 20%-al 3,72 
milliárd euróra nıttek, ennek ellenére nem érték el a 
piaci várakozásokat (3,87 milliárd EUR). A speciális 
tételektıl megtisztított tiszta nyereség jobban alakult, az 
ugyanis elérte a 645 millió eurót (részvényenként 4,39 
EUR), miközben a társaság múlt év azonos idıszakában 
mindössze 48 millió eurós nyereséget könyvelt el. A piaci 
konszenzus 626 millió eurós nyereségrıl szólt 
(részvényenként 4,32 EUR). A nagyobb nyereség mögött 
az Európa, USA és Brazília piacain tapasztalható növekvı 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
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 


