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Az aktuális StockListben 13 befektetési ajánlás található – 7 vételi, 3 
akkumulálni, 2 tartani ajánlással és 1 felülvizsgálat alatt. 
 
 

Társaság vagy 
index 

Piac Szim-
bólum Célár Ajánlás Ajánlás 

dátuma 

Záró 
árfolyam 
10/12/17 

Elızı 
ajánlás Elızı célár 

Telefónica O2 
CR 

CZ BAATEL
EC 

CZK 483  Akkumulá
lni 

09.03.2010 382,20 Vétel CZK 505 

Pegas 
Nonwovens 

SA 
CZ BAAPE

GAS 
CZK 462  Tartani 19.02.2010 454,00 Tartani CZK 397 

New World 
Resources 

CZ BAANW
R 

CZK 328 Vétel 04.05.2010 252,10 Akkumulá
lni 

CZK 328 

Komerční 
banka 

CZ BAAKO
MB 

CZK 
4467 

Tartani 14.12.2010 4350,00 Akkumulá
lni 

CZK 4186 

ČEZ CZ BAACEZ CZK 
1013 

Revízió 
alatt 10.09.2010 774,00 Vétel CZK 1013 

Unipetrol CZ BAAUNI
PE 

CZK 241  Akkumulá
lni 

12.11.2010 192,90 Akkumulá
lni 

CZK 170 

PX  CZ PX   01.01.2009 1187,70   
Yahoo Inc. USA YHOO $ 40 Vétel 05.06.2006 16,32 Vétel $ 40 

Intel 
Corporation 

USA INTC $ 30 Vétel 02.08.2006 21,46 Vétel $ 30 

Exxon Mobil USA XOM $ 92 Vétel 18.08.2010 72,17 Vétel $ 92 
Johnson & 
Johnson 

USA JNJ $ 78 Vétel 12.11.2007 62,51 Vétel $ 78 

Anadarko 
Petroleum 

USA APC $ 74 Akkumulá
lni 

10.05.2010 66,00 Akkumulá
lni 

$ 74 

DJIA USA DJI   01.01.2009 11491,91   
Deutsche 

Telek. 
GER DTE € 16,5 Vétel 06.10.2006 9,67 Vétel 16,5 

RWE AG GER RWE   € 66 Vétel 18.06.2010 49,01   

DAX GER DAX   01.01.2009 6982,45   
  
Megjegyzés:   
A „ célár“ egy éves idıtávlatra kerül meghatározására (amennyiben az elemzésben nincs máshogy meghatározva) a bekerülési idıponttól. 
Amennyiben az adott pénzügyi eszköz nem éri el a „célárat“, de a következı 12 hónapban látunk esélyt a „célár“ elérésére, a részvényt 
meghagyjuk a StockList-ben és a célár a következı egy évre érvényes.  
Minden pénzügyi eszköz számára az egyik befektetési ajánlás érvényes: vétel, akkumulálni, tartani, csökkenteni vagy eladni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelenlegi részvények  
 
Az alábbiakban a StockList-be bekerült részvényeket találhatóak, amelyek információi folyamatosan aktualizálásra kerülnek. 
Az elmúlt hét információi kövér betőkkel vannak megjelölve. 
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Telefónica O2 CR (BAATELEC) 
 
Bekerülés 2005.10.24. 
A Telefónica O2 (korábban Český Telecom) telefon és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt Csehországban. A társaság 
a legszélesebb vezetékes és mobil hálózatot mőködteti, beleértve az olyan 3. generációjú egyedi hálózatokat, mint a CDMA 
adathálózat és UMTS hálózat, amelyek adat, hang, kép és videó átvitelt teszik lehetıvé. A Telefónica O2 Czech Republic az 
ország legnagyobb WiFi hotspot hálózatot kínálja. A spanyol Telefónica 2005 felében megvásárolta a Česky Telecom döntı 
részesedését (51,1 %), a következı kötelezı a részvények felvásárlására irányuló ajánlat után, a részesedése 69,4%-ra nıtt. 
2006. július 1-jétıl teljes egyesülés jött létre a legjelentısebb vezetékes telefonok mőködtetıje, a Česky Telecom és a 
legerısebb mobilszolgáltató, az Eurotel Praha, spol. s r.o. között. Így jött létre egy társaság Telefónica O2 Czech Republic 
név alatt.  
 

A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon  

Telefónica O2 CR (mil. CZK) 
Év 2006 2007 2008 2009 
Árbevétel 61 311 63 033 64 709 59 852 
EBITDA 28 989 28 032 28 312 27 076 
Nyereség 8 020 10 386 11628 11 666 
P/E 19,12 16,90 11,15 12,09 
P/S 2,50 2,78 2,00 2,36 
osztalék 
(CZK) 

50 50 50 40 

 
 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 
 

� Az Eurotel akvizíció kedvezı értékelése, növekedési potenciál a mobil telefonok szektorában. 
� Rendszeres osztalékfizetés. 
� Kedvezı gazdasági eredmények. 
� A Telecom bekerülése egy erıs nemzetközi csoportba -Telefónica O2. 

 
A BAATELEC részvények alakulása 2010. 1Q-ben: 
A Telefónica O2 részvényei árfolyama a 2010-es év elsı negyedévében 5,02%-kal emelkedett, amit elsısorban a hazai 
gazdasági fellendülés és a 40 koronás osztalék kifizetés várakozása okozta. A társaság menedzsmentje kiigazította az 
OIBDA mőködési nyereséget, és 5-9% körüli csökkenést vár az egész 2010-es évre. Az OIBDA várható csökkenésének oka, 
hogy a fix szegmens esetében évközi csökkenés várható a vezetéskes telefonoknál, ami negatív hatással lehet a 
beszélgetésekbıl származó hozamokra, és az internet vagy az IT szolgáltatások hozam emelkedése nem elegendı hogy 
kiegyenlítse a vezetékes telefonok veszteségeit. A mobil szegmensben érezhetı lesz a Cseh Telekommunikációs Hivatal 
(ČTÚ) regulációja, amely csökkenti a hozamokat, ezen felül várható, hogy az ügyfelek többet akarnak majd megtakarítani a 
munkanélküliség emelkedése következtében.  
 
Aktuális hírek 
10/12/09 A Morgan Stanley csökkentette a Telefónica O2 célárát 510 koronáról 450-re, az ajánlás változatlan maradt: 
„equal-weight“ szinten. 
10/12/02 A Citi csökkenti a Telefónica O2 célárát 562 koronáról 525 koronára, az ajánlás marad „vétel“. 
10/11/26 A Raiffeisenbank csökkentette a Telefónica O2 célárát 430-ról 412 koronára, az ajánlás maradt „tartani“. 
10/11/23 A Telefónica O2 emelt ajánlást kapott az UBS AG-tıl, neutral helyett buy az ajánlást, a célár pedig 420 korona 
helyett 445. Az UBS szerint az egyik legattraktívabb telekommunikációs részvényrıl van szó az európai piacon az 
elızı csökkenés és a magas osztaléknak köszönhetıen. 
10/11/16 A Nomura emelte a Telefónica O2 célárát 415 koronáról 430-ra, a „neutral“ ajánlás változás nélkül maradt. 
10/11/15 A Deutsche Bank csökkentette a Telefónica O2 célárát, 419 koronáról 398-ra. Az ajánlás maradt „tartani“. 
10/11/12 Az Erste Group Bank emeli a Telefónica O2 ajánlását „tartani“-ra az elızı „akkumulálni“-ról. A célárat pedig 
425 koronáról 450-re módosította.  
10/11/10 A Telefónica O2 3Q nettó nyeresége 6 mrd. CZK lett, a várt 2,6 mrd. CZK-hoz képest. Az egyszeri könyvelési 
bevétel kivonása esetén a nyereség 2,61 mrd. CZK lenne. A bevételek 13,9 mrd. CZK szinten voltak, várt: 15 mld. 
CZK. 
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Pegas Nonwovens (BAAPEGAS) 
 
Bekerülés 2008.11.21.: 
A PEGAS NONWOVENS S.A. a legjobb európai nem szıtt textilanyagok gyártókhoz tartozik. Ezen anyagok elsısorban a 
személyes higiénia termékekben használatosak, továbbá kisebb részben az építıiparban, mezıgazdaságban és orvosi 
applikációk számára. A társaság 1990-ben alakult külföldi vagyonrészesedés nélkül. A fı tevékenysége a nem szıtt 
textilanyagok gyártása. Késıbb a gyártás két komponensbıl álló nem szıtt textilanyagokkal lett bıvítve, polipropilén és 
poliethilen alapon. A társaság székhelye Znojmo, ahol a kereskedelmi és gazdasági részleg is található. Két gyára a közelben 
található. 
 
A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 

 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 

� A termékek defenzív jellege 
� Európa egyik legjelentısebb és legmodernebb gyártója 
� Az olaj árcsökkenése csökkenti a polimerek árát 

 
A BAAPEGAS részvények alakulása 2010. 1Q-ben:: 
A Pegas Nonwovens részvénynél a 2010-es év elsı hónapjaiban nagyobb volt a volatilitás, hasonlóan mint a többi 
részvénynél, ezt pedig az adóságokkal küszködı európai államok bizonytalansága okozta. A részvények viszonylag 
széles kereskedési sávban mozogtak: részvényenkénti 410-480 korona között. A részvények számára a vártnál 
kedvezıbb 1Q gazdasági eredmények szolgáltak támaszként, továbbá az új, már a kilencedik gyártósor kiépítésérıl 
szóló döntés. Az új gyártósor várhatóan 2011-ben kezdi meg teljes mőködését, és a kiépítési költségek várhatóan nem 
lépik túl az 50 mil. eurót. A társaság a cseh korona hatásának köszönhetıen 6,9 mil. euróra emelte a nyereségét és a 
mőködési nyereség 4,8 mil. euró lett. A jelenlegi árak mellett nem látunk jelentısebb emelkedési lehetıséget, ezért 
megtartjuk a „tartani“ ajánlást. 
 
Aktuális hírek: 
10/11/26 Az Erste Bank csökkentette a Pegas Nonwovens célárát 500 koronáról 480-ra, az ajánlás változatlan maradt, 
akkumulálni szinten. 
10/11/25 A Pegas Nonwovens társaság a 3Q-ben az EBITDA várakozásoknál nagyobb mértékő emelkedését észlelt. 
Az EBITDA 9,2 mil. EUR volt. Az elemzık 8,86 mil. EUR-t vártak, az eredmény pedig 9,6%-kal jobb. A nettó nyereség 
8,2 mil EUR volt és a bevételek 40,5 mil. EUR szinten voltak. Ez évben a Pegas legfeljebb 10%-os EBITDA csökkenést 
vár. 
10/11/11 Az Atlantik FT emeli a Pegas Nonwovens ajánlását „tartani“-ról „vétel“-re. A célár pedig 488 korona. 
10/08/24 A Pegas Nonwovens, az elemzık szerint 18,2%-kal alacsonyabb nyereséget mutathat ki. Átlagban, a Reuters 
által megkérdezett elemzık a 2010-es év 2Q-ben 3,63 mil. EUR mőködési nyereséget várnak, az elızı év azonos 
idıszakában a nyereség 3,63 mil. EUR volt. A nettó nyereség várhatóan 81,8%-kal csökken 1,69 mil. EUR-ra. 
10/08/26 A Pegas Nonwovens 2010 2Q gazdasági eredményei a vártnál rosszabbak lettek, gyakorlatilag minden 
szinten. E mögött az inputok magasabb árai a és az alacsonyabb mőködési hozamok állnak.  
 
 
 
 
 
 
 

Pegas Nonwovens (mil. EUR) 
év 2006 2007 2008 2009* 
bevételek 120941 121971 142 771 145782 
költségek 77047 82863 103 280 104817 
EBIT 29750 26043 22 681 24965 
Nettó 
nyereség 20274 22138 14 889 19350 
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New World Resources (BAANWR) 
 
Bekerülés 2008.5.13.: 
A NWR társaság elsıdlegesen szén kitermelésével és eladásával foglalkozik, továbbá koksz gyártásával. A társaság 
Csehország legnagyobb szén és koksz gyártója és az egyik legjelentısebb játékos a Közép- és Kelet-Európa régiójában. A 
szén kitermelése az OKD leányvállalaton keresztül történik, amely a csehországi magánszféra egyik legnagyobb munkaadója. 
Az OKD alap tevékenysége a minıségi feketeszén kitermelése, amely alacsony mértékben tartalmaz ként (1 % alatt). 
Elsısorban az energia és kohászati iparban használatos. A kitermelés 5 bányában 23 aknán történik. A koksz gyártása az 
OKK leányvállalton keresztül történik. 2007-ben 1,3 millió tonna koksz lett gyártva. 
 
A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 

 
 
 
 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 
 

� Abból adódó elıny, hogy a szállítási költségek magasak, ezért a behozatal nem kifizetıdı (Ausztrália, 
Kína…).  

� Tervezett projektek Lengyelországban és Ukrajnán, ezek jelentısen növelheti a társaság szén készleteit.  
� Minıségi feketeszén lelıhely, alacsony kén tartalommal (1 % alatt) és magas főtıértékkel.  
� Kedvezı feltételek a közép-európai régióban, magas kereslet a szén iránt és kevés versenytárs.  
� Vezetı pozíció a regionális piacon és hosszú távú kapcsolatok a vásárlókkal.  
� Az ajánlás 2010. május 4-én tartásról vételre lett módosítva változatlan célár mellett.  

 
Több információ: http://www.fiobroker.hu/zpravy_doporuceni.itml?id=11000039265&offset=0 
 
 
A BAANWR részvények alakulása 2010. 1Q-ben: 
A 2009-es év utolsó negyedév kedvezı gazdasági eredményei és a váratlan magas szén és koksz eladási árai 
segítették az NWR részvényei árfolyamát 300 koronára. Az eladósodott európai gazdaságok körüli aggodalmak és a 
2010-es év elsı negyedéve vártnál rosszabb eredményei okozták a részvény árfolyamának 200 koronához való 
csökkenését. A koksz-szén és koksz magas eladási árai viszont a második negyedévben segítenek majd kedvezıbb 
gazdasági eredményekhez, amelyekre pozitív hatással lesz majd az NWR Energyi divízió eladása is. A javuló 
eredmények így majd pozitívan befolyásolják a részvények áralakulását. A jelenlegi, 200 koronához közeli árakon 
jelentıs növekedési lehetıséget látunk az NWR részvényeinél, ezért vétel szinten hagyjuk az ajánlást. 
 
Aktuális hírek: 
10/12/10 Az NWR ajánlását a BOFA/Merrill „neutral"-ról „vétel"-re emelte. 
10/12/08 A New World Resources csökkentett célárat kapott az Atlantik FT-tıl. A „vétel“ ajánlás marad, a célár 361 
koronáról 291-re csökkent. 
10/12/03 Az NWR ma 265 150 db A típusú részvényt bocsátott ki Miklos Salamon felügyelı bizottság elnöke számára, 
mint a prémium része. E részvényekkel Londonban, Prágában és Varsóban lehetséges kereskedni. 
10/11/30 Az NWR ma kihirdette azon hírt, hogy a Bogdanka-ra tett átvételi ajánlat nem volt sikeres a feltételek 
nemteljesítése végett. 
10/11/29 A Goldman Sachs csökkenti az NWR célárát 9,1 GBP-rıl 8,4-re. 

New World Resources (mil. EUR) 
Év 2006 2007 2008 2009 
Bevételek 1 235 1 367 2 041 1 117 
Költségek 927 1 008 1 365  
EBIT 108 208 530 10 
Nettó 
nyereség 101 196 351 -62 
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10/11/26 Az NWR sajtószóvivıje, Joe Cook cáfolta, hogy az NWR emelné a Bogdanka-ra tett ajánlatot. Az NWR az 
ajánlatát teljesnek és fair-nek tekinti. A társaság még megfontolja a féltetelt, hogy a részvények 75%-át meg kell 
szerezni. 
10/11/26 Az Aviva lengyel alap kijelentette, hogy az NWR 3 – 4 részvényt kínál egy Bogdanka részvényért. 
 
 
Komerční banka (BAAKOMB) 
 
Bekerülés 2009.11.23.: 
 
A Komerční Banka Csehország legjelentısebb banki intézményei közé tartozik, és az eszközeinek nagyságát és az ügyfelek 
számát tekintve az ország harmadik legnagyobb bankja. A Komerční Banka csoportja teljes körő szolgáltatásokat nyújt a 
lakossági, vállalati és befektetési területeken. A vállalati és befektetési szolgáltatások magukba foglalják a nagy- és 
középvállalatokat, valamint az önkormányzatokat. A Komerční Banka a Sociéte Générale csoportba tartozik. A lakossági 
banki szolgáltatások terén a társaság a természetes személyek és kisvállalkozások számára nyújt teljes körő pénzügyi 
szolgáltatásokat. A bank az ügyfelei számára betéti és hitelezési termékeket kínál, illetve fizetési szolgáltatásokat nyújt. 
Továbbá a hagyományos banki termékeken kívül biztosítási, nyugdíjbiztosítási termékek állnak rendelkezésre, az ügyfelek 
lakástakarékoskodási illetve lízingszerzıdéseket köthetnek, ezen kívül befektetési és garantált alapokba helyezhetik 
pénzüket. A Komerční Banka a banki és közvetlen tanácsadóin keresztül fizetési, üzletfinanszírozási, lízing, factoring, 
hitelezési, állománykezelési és tıkepiaci szolgáltatásokat nyújt. A Komerční Banka szolgáltatásait Csehországban a 2008-as 
évben 394 iroda és 673 bankautomata segítségével 1,63 millió ügyfél használta ki, valamint a telefon-, az internet- és a 
mobilbanking szolgáltatásokat. A Komerční Banka Közép-Európa bankszektorában a piac kapitalizációt figyelembe véve a 
harmadik helyen található a lengyel Pekao és a magyar OTP mögött. 
 

A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 

 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 

� A társaság erıs tıkésítése  
� A társaság alacsony eladósodottsága 
� Magas osztalékhozam a konkurens vállalatokhoz képest 
� Effektív költség kezelés a megtörtént szerkezetátalakításnak köszönhetıen 
� Erıs külföldi tulajdonos 
� Stabil gazdálkodás a gazdasági recesszió idején 

 
A BAAKOMB részvények alakulása 2010. 1Q-ben: 
A Komerční Banka részvényeinek árfolyama az elsı negyedévben 2,9%-al csökkent, ami mögött feltehetıen a rossz hitelekre 
szánt tételek felıli aggodalmak álltak. A Komerční Banka a 2010-es évi elsı negyedéves gazdasági eredményei jobbak lettek, 
míg a bevételek terén az adatok enyhén elulmaradtak a Reuters elemzıi várakozásaitól. A vállalati szegmensben csökkent a 
betétek nagysága a nagy cégek továbbra is alacsony likviditása miatt, ahol az idei év harmadik negyedévében számíthatunk 
javulásra. A vállalati szegmensben csökkent a hitelek iránti kereslet, melyek forgalma éves szinten 4%-al csökkent. A 
lakossági szegmensben folytatódott a meglévı trend, mégpedig mind a lakás-takarékpénztár és nyugdíjpénztár betéteinél, 
mind pedig a Komerční Banka jelzáloghiteleinél és a lakás-takarékpénztár hiteleinél. A Komerční Banka kellemes meglepetést 
okozott a rossz hitelek javító tételeivel, melyek elsısorban a vállalati szegmensben jelentısen csökkentek, míg a lakossági 
szegmensben enyhén emelkedtek, amit a nem fizetett jelzáloghitelek-törlesztések számának növekedése okozott. 
 
Aktuális hírek 
10/12/14 Franciaország a jöv ı évtıl banki adót tervez bevezetni, hogy fél-egy milliár d EUR-hoz jusson. A banki  
adó a Société Générale leányvállalatát is érintheti, a Komerční banka-t, amely cca. 70 mil. CZK-t fizethet, ami 1,8 

Komerční banka (mil. CZK) 
Év 2007 2008 2009 
Nettó mőködési hozam 36 840 39 561 33 041 
Mőködési költségek 15 743 17 021 14 027 
Nettó nyereség 16 185 17 189 19 013 
osztalék 180 180 170 
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koronát jelent részvényenként. A Komerční banka sajtószóvivıje kijelentette, hogy a társaság nem lesz e francia adó 
fizetıje, és nem lesz köteles az adót fizetni a francia államnak. 
10/11/08 Az Atlantic Financial Markets társaság emelte a Komerční banka célárát 4256 koronára az elızı 4075 
koronáról. Az ajánlás maradt „hold“ szinten. 
10/11/08 A Komerční banka emelt ajánlást kapott a Citigroup-tól, „tartani“ helyett most „vétel“ az ajánlás. A Citigroup 
egyútal emelte a célárat is 4300 koronáról 4525-re. 
10/11/03 A Komerční banka szolid eredményeket hirdetett ki, amelyek a legtöbb esetben felulmúlták az elemzık 
várakozásait, konkrétan a mőködési hozamok és a nettó nyereség terén. A társaságnak gyorsan sikerült csökkenteni a 
rossz hitelek speciális tételeit. Ez volt a fı ok, hogy sikerült felülmőlni a nettó nyereség várakozásokat. 
10/11/03 A Raiffeisen Bank emelte a Komerční banka ajánlását „tartani“-ról „vétel“-re. Egyútal új célárat is 
meghatározott, 4300 korona helyett 4600 korona szinten. 
10/10/25 A JPMorgan emeli a Komerční banka ajánlását „neutral“-ról „overweight“-ra. Egyúttal emeli a célárat is 4200 
koronáról 5052-re. 
10/10/26 Az UniCredit emeli a Komerční banka célárát 4000 koronáról 4250-re, az ajánlás marad „tartani“. 
10/10/01 A Nomura ma emelte a Komerční banka célárát  3800 koronáról 4400-ra, az ajánlás maradt „neutral“. 
 
 
ČEZ (BAACEZ) 
 
Bekerülés 2010.01.08.: 
 
A ČEZ energiaipari csoport egy jelentıs európai és globális játékos a villamos energia piacán. A cél piac a Közép és Dél-Kelet 
Európa régiója, elsısorban Csehország, ahol a legtöbb forrása található, és itt történik a társaság termelésének nagy 
részének a fogyasztása is. A ČEZ csoport a fı tevékenysége mellett (a villamos energia termelése és eladása) a 
telekommunikáció, informatika, atomkutatás, projektezés, energiaipari berendezések kiépítése és karbantartása, 
nyersanyagok kitermelése vagy a mellékes energiaipari termékek feldolgozása, ezen kívül hıtermelés és értékesítés 
területeken is tevékenykedik. Csehországban a ČEZ csoport a harmadik legnagyobb játékos a hıpiacon. 
 
A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 

 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 

� A gazdaságok növekedése és a villamos energia nagyobb fogyasztása 
� Jelentıs lehetıségek Dél-kelet Európa régióban 
� A ČEZ a legnyereségesebb és legnagyobb effektivitást elérı társaságok közé tartozik az ágazatban 
� Stabilitás és kedvezı likviditás a piacon 
� Földgáz disztribúciója 

 
 
A BAACEZ részvények alakulása 2010. 1Q-ben: 
A részvény-árfolyam alakulása a cseh tızsde legforgalmasabb részvényénél az utóbbi hónapokban enyhén elmarad a PX 
index teljesítményétıl. Az év elejétıl a PX 1,2%-kal emelkedett, míg a ČEZ részvényei 0,7%-kal csökkentek. A 2010 1Q 
eredményei és a villamos energia német tızsdén történı kereskedési árainak emelkedése volt kedvezı hatással a részvény 
árfolyamára. A csehországi politikai bizonytalanság, az áram lehetséges árregulációja és az eladósodott európai országok 
aggodalma pedig negatív hatással volt a ČEZ árfolyamára. A villamos energia ára az év elejétı jelentısen emelkedtek, 45 
EUR/MWh-ról 55 EUR/MWh-ra, amibıl 2011-ben profitál a ČEZ. A jelenlegi árakon, 850 korona közelében a ČEZ részvényt 
attraktív részénynek tartjuk és vétel szinten hagyjuk az ajánlását, 1013 CZK célárral.  
 
 

ČEZ (mil. CZK) 
év 2007 2008 2009 
árbevétel 174 563 181 638  
EBITDA 75 326 87 210  
Nettó 
nyereség 72 764 47 351  
osztalék 40 50 55 
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Aktuális hírek 
10/12/17 A ČEZ az Európai befektetési bankkal írt alá szerz ıdést és 200 mil. EUR hitelhez jutott 17 éves 
lejárattal. A pénzt a szélerımő építésére használja a román Fantanele-ben. Az erımő teljesítménye várhatóan 347,5 
megawatt lesz. A közelében a ČEZ még egy szélerımővet tervez kiépíteni 252,5 megawatt teljesítménnyel. 
10/12/17 A ČEZ pénzügyi igazgatója, Martin Novák, megcáfolta a nettó nyereség kilátását 2010-re 47,5 mrd. CZK 
értékben, és az eredeti várakozást erısítette meg 46,7 mrd. CZK szinten. Egyúttal megerısítette a kibocsátási 
engedélyek adóztatásának és bizonyos erımúvek megadóztatása hatásait 4,6 mrd. CZK értékben.  
10/12/13 Az Erste Group csökkenti a ČEZ célárát 980 CZK-ról 820 koronára. Az ajánlást pedi g „akkumulálni“-ról 
„tartani“-ra módosította. 
10/12/10 A ČEZ célárát a BOFA/Merrill 900-ról 810 koronára csökkentette, az ajánlás maradt „neutral“. 
10/12/09 A Credit Suisse csökkentett a ČEZ célárát 806 koronáról 745-re, az ajánlás maradt „underperform“. 
10/12/02 A prágai értéktızsde kihirdette azon információkat, hogy csökkenteni szeretné az egyes részvények súlyát a 
PX indexben a jelenlegi 25%-ról 20%-ra. A változás az index következı negyedéves aktualizálásnál lép érvénybe, 
amely a február 28-ai eredmények által kerül kiszámításra. 
10/11/29 Adrian Borotea, a ČEZ román egységének menedzserje kijelentette, hogy a társaság bízik a szél-park projekt 
feloldásában Romániában, és pedig egy héten belül. 
 
 
UNIPETROL (BAAUNIPE) 
 
Bekerülés 2010.04.02.: 
 
Az Unipetrol csoport finomítói és petrolkémiai gyártással és eladással foglalkozik, továbbá üzemanyagok elosztásával 
Csehországban és a közép-európai régión belül. A csoport társaságai elsısorban finomítói termékek, vegyi és petrolkémiai 
termékek, polimerek, trágya és speciális vegyi anyagok gyártásával és eladásával foglalkoznak. A csoport saját szállítási 
szolgáltatásokat mőködtet, finanszírozza a saját kutatását és fejlesztését. Az Unipetrol az egyik legfontosabb finomítói és 
petrolkémiai csoport Csehországban, jelentıs játékos Közép- és Kelet Európában, és 2005-tıl a legnagyobb közép-európai 
finomítói és petrolkémiai csoport, a PKN Orlen tagja. 

A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 

 

 
 
 
 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 

� Oligopólium szerkezet a legtöbb finomítói vagy petrolkémiai terméknél 
� A harmadik legnagyobb piaci részesedés a kiskereskedelmi szegmensben (BENZINA) 
� A társaság alacsony eladósodottsága 
� Effektív költség-kezelés a szerkezetátalakításnak köszönhetıen 
� Erıs külföldi tulajdonos 

 
A BAAUNIPE részvények alakulása 2010. 1Q-ben: 
Az Unipetrol részvényeinek árfolyama az idei év elsı negyedévében jelentıs, 16,27%-al emelkedett, mivel a befektetık 
bíztak a jó elsı negyedéves eredményekben, amelyek aztán be is igazolódtak. Az Unipetrol 2008 4. negyedéve óta 
elıször tudott tiszta nyereséget felmutatni, ami mögött az olajfinomítói, petrokémiai szegmens értékesítésének hányad-
növekedése áll, valamint a Brent és az Ural közti magasabb árkülönbség. Az értékesítési hányad elsısorban a hazai 
gazdaság élénkülésének köszönhetıen emelkedett. Az értékesítési árak emelkedtek mind a finomítói szegmensben 
(benzin, motornafta), mind pedig a petrokémiai szegmensben (etilén, propilén), miközben a petrokémiai szegmensben 

UNIPETROL (mil. CZK) 
év 2008 2009 2010 E 
árbevétel 98 143 67 386 72 406 
EBIT 1 002 - 653 390 
nettó 
nyereség 65 -845 -142 
osztalék 0 0 0 
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az értékesítések nagysága is emelkedett. A fimomítói és a kiskereskedelmi szegmensben a jövedéki adó és az ÁFA 
emelése miatt csökkent az értékesítési forgalom. 
 
Aktuális hírek 
10/12/03 A Komerční banka csökkentett az Unipetrol célárát 179-rıl 173 koronára, az ajánlás maradt „eladni“. 
10/11/12 Változtatunk az Unipetrol részvényei ajánlásán, „vétel“ helyett „akkumulálni“ az ajánlásunk, és a célárat 241 
koronáról 228 koronára csökkentjük. 
10/10/29 Az Unipetrol a harmadik negyedévben 175 mil. korona nettó nyereséget ért el, az elızı -35 mil. koronához 
képest, a Reuters pedig 95 mil. koronát várt. Az EBIT 238 mil. koronát tett ki, a várakozásoknak majdnem megfelelıen, 
elızı: 5 mil. CZK. A bevételek 22,505 mrd. CZK-ra nıttek, az elmúlt évi 18,732 mrd. koronához képest. 
10/10/21 Az Unipetrol a harmadik negyedévben pozitív EBIT nyereséget vár, évközben megközelítıen 300 mil. CZK-val 
magasabbat, viszont alacsonyabb lesz mint az elsı negyedévben. Az olajfinomítói árrések a harmadik negyedévben 
várhatóan 41%-kal csökkennek, 1,92 USD-ra. 
10/10/05 Az ING emeli az Unipetrol célárát 121 koronáról 199-re, az ajánlás marad „eladás“ szinten. 
10/09/30 Az Erste Group emeli az Unipetrol célárát 140 koronáról 191-re, az ajánlás marad „csökkenteni“ szinten. 
 
 
Yahoo ! Inc. (YHOO) 
 
Bekerülés 2006.06.05. 
A YAHOO (YHOO) egy globális internetes társaság, amely a felhasználóknak a webes navigációban segít. A társaság az 
online reklámpiacon a legjelentısebb játékosok közé tartozik, és a világ másodikja az internetes keresésben. A társaság 
tevékenysége az oldalain való reklámozásból van finanszírozva. A felhasználók naponta ezen oldalon keresztül 65 millió 
oldalt jelenítenek meg. A Yahoo!-nál speciális útmutató található, amely kifejezetten geográfiai vagy demográfiai információkra 
összpontosít, mint a YahooTravell, PeopleSearch, stb. A gyerekeknek web útmutatót ajánl, Yahooligans! név alatt. Olyan 
speciális oldalak is találhatóak itt, mint a Yahoo! Internet Life magazin, pénzügyi információk a Yahoo! Finance oldalon, vagy 
hírek a Yahoo! News oldalon. A társasági részlegek fórumos csatornákat tartalmaznak, mint pl. a Yahoo!Chat. 

 

A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 

 

 
 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 
 

� Jelentıs játékos az online reklám területén. 
� A hirdetık folytatódó áthelyezése a klasszikus nyomtatott sajtóból az online világba. 
� Várható új keresı technológia bemutatása, Panama név alatt. 
� Javuló hangulat a technológiai szektorban. 

  
A YHOO részvényei alakulása a 2010 1Q-ben: 
A Yahoo részvények árfolyama a szokásos korrekció keretein belül, mely január és február fordulóján érkezett az amerikai 
piacra, ismét a 15 USD-os szintre érkezett. Ezen a szinten akárcsak az elızı negyedévben megállt a csökkenés, és ezzel 
megerısítette a támasz-funkcióját. A javuló makrogazdasági adatok hatására növevekvı piaccal párhuzamban az árfolyam 19 
USD-ig emelkedett, ami 2008 szeptembere óta a legmagasabb szintnek számít. Februárban az Európai Bizottság elfogadta a 
Microsoft-al történı együttmőködést, és az amerikai felügyelı-szervek elızetes beleegyezése után már semmi nem áll a 

Yahoo Inc. (mil. USD) 
Év 2006 2007 2008 2009 

Árbevétel 6 426 
6 

969,27 7 208,5 6 460,3 

EBITDA 
1 

480,99 
1 

354,61 1 397,4 1 252,5 
Nyereség 751 660 424,3 574,1 
P/E 49,13 49,49 27,11 44,32 
P/S 5,52 4,47 2,32 3,94 
osztalék 
(USD) N/A N/A N/A N/A 
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megállapodás útjában. Az együttmőködés elsı hatásai megmutatkoznak már az elsı negyedéves eredményekben, de a teljes 
integráció a második negyedévben következik majd be, ahol e hatások még erıteljesebbek lesznek. 
 
Aktuális hírek 
10/12/14 A Yahoo! bejelentette azon tervét, hogy 600  – 700 alkalmazottat szeretne elbocsátani. A Yahoo t öbb  
mint 14 000 embert alkalmaz, a tervezett elbocsátások az alkalmazottak cca. 5%-át érintené. Ez már a harmadik 
nagyobb elbocsátási hullám az utóbbi 3 évben. 
10/12/06 Közeli információk szerint az AOL Inc. társaság fontogatja a tevékenységi köre elosztását úgy, hogy a reklám 
részleg fuzionálhasson a Yahoo-val. Viszont a gondolat még nagyon gyerekcipıben jár, mivel még a Yahoo-val sem 
léptek kapcsolatba. 
10/10/19 A Yahoo 1,29 USD részvényenkénti nyereséget mutatott ki, várt: 1,15 USD. A társaság bevételei 1,12 mrd. 
USD szinten voltak, várt: 1,13 mrd. USD. 
10/10/14 A Yahoo, amely elutasította a Microsoft ajánlatát 2008-ban, állítólag a Goldman Sachs-szal dolgozik az újabb 
átveteli kisérlet elhárításán. A Yahoo iránt pl. a Silver Lake Partners érdeklıdik. Két évvel a Microsoft ajánlata után a 
Yahoo részvények 50%-kal alcsonyabb szinten vannak. Amíg a Microsoft ajánlata 45 mrd. USD volt, a jelenlegi ajánlat 
20 mrd. USD körül mozog. 
10/09/16 Az Alibaba Group, Kína legnagyobb internetes reklám cége kijelentette, hogy ajánlatot tett a Yahoo Alibaba-
ban lévı részesedése egy részének visszavásárlása, viszont ezen ajánlatot a Yahoo elutasította. A Yahoo 40%-os 
részesedéssel rendelkezik az Alibaba-ban. 
10/07/21 A Citi csökkenti a Yahoo ajánlását „vétel“-rıl „tartani“-ra. 
10/07/21 A Yahoo nettó nyeresége 2010 második negyedévében 0,15 USD volt részvényenként (becslés 0,14 USD). A 
társaság bevételei elérték az 1,13 mrd. USD-t a becsült 1,16 mrd. USD-hoz képest. 
 
 
Intel Corporation (INTC) 
 
Bekerülés 2006.08.02 
Az Intel (INTC) számítógépes komponensek gyártásával és értékesítésével foglalkozik. A legfontosabb termékek a csip 
készleteket, mikroprocesszorok, grafikus részek, félvezetı memóriák, hálózati és kommunikációs berendezések, konferencia 
berendezések és digitális képfeldolgozásra alkalmas berendezések. A számítógépes processzorok terén az Intel a 
legjelentısebb és legnagyobb játékos a piacon, mivel cca. 80%-os piacrészesedéssel bír. A társaság 1968-ban alakult, Santa 
Clara, Kaliforniában. A társaság legnagyobb konkurense az AMD (Advanced Micro Devices).  
 

A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 

 
Intel Corporation (mil. USD) 
Év 2006 2007 2008 2009 
Árbevétel 35 382 38 334 37 586 35 127 
EBITDA 11 119 13 530 14 280 10 994 
Nyereség 5 044 6 976 5 292 6 684 
P/E 22,25 21,58 12,66 15,74 
P/S 3,32 4,06 2,14 3,46 
osztalék 
(USD) 

0,45 0,45 0,55 0,56 

  
 
 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 
 

� A processzor-piac legjelentısebb játékosa. 
� Új, több magos processzor bevezetése a piacra. 
� Technológiai elıny a konkurensek elıtt. 
� A processzorok árcsökkenése és a piaci részesedés növelése.  

 
Az INTC részvények alakulása 2010. 1Q-ben 
A 2010-es év elsı napjaiban az Intel részvényei emelkedıben voltak, mialatt az elızı negyedév eredményeire 
várakozott. Ehhez még az emelt ajánlás is segített, amely a 2010-es év pozitív kilátásaival függött össze. A kihirdetett 
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eredmények tényleg nagyon kedvezıek voltak és a befektetık profit realizáláshoz használták ki az elızı 21 dollár fölé 
való növekedést. Az ezt követı 19 dollárra való csökkenést újra kihasználták a vásárlók, akik a negyedév maradék 
részében is befolyással voltak a részvényre. Az optimizmusuk egyrészt a részvénypiacok emelkedésébıl fakadt, 
másrészt pedig az Intel társaságban történtek járultak hozzá, amely február felében bejelentette együttmőködését a 
Nokiával a Meego, új platform fejleszténén, továbbá a Xeon 500 új chipek sikeres piacra vezetéssel, amely az elsı 
értékesítésre került hatmagos processzor. Nem váratott sokáig magára a magasabb befektetési ajánlás sem, 26 
dolláros célárral. Az Intel részvényei a 2010-es év elsı negyedévét 9%-os pluszban zárták, 22,29 USD áron.  
 
Aktuális hírek 
10/11/12 Az Intel Corp. 15%-os negyedéves osztalék emelést jelentett be, 15,75 US centrıl 18 centre részvényenként. 
10/11/05 A Roth Capital Partners emelte az Intel Corp. célárát 20 dollárról 25-re. Az ajánlást „neutral“-ról „vétel“-re 
változtatták. 
10/11/01 Az Intel (INTC) emelt ajánlást kapott a Macquarie-tıl, neutral-ról outperform-ra változtatta. A célár 20,2 
dollárról 24,9 dollárra lett emelve. 
10/10/13 Az Intel Corp. (INTC), amely tegnap hirdette ki eredményeit, a vártnál magasabb bevételeket becsül a 
negyedik negyedévben. Az Intel a harmadik negyedévben 2,955 mrd. nettó nyereséget ért el (részvényenkénti 52 
cent), az elızı évi 1,86 mrd. USD-hoz képest. Az elemzık részvényenkénti 50 centet vártak. A bevételek elérték a 11,1 
mrd. USD szintet, várt: 10,99 mrd. USD. A társaság továbbá kihirdette a negyedik negyedév bevétel becslését: 11-11,8 
mrd. USD, elemzık által várt: 11,32 mrd. USD. 
10/10/04 A SIA szervezet szerint a globális bevételek a félvezetıkbıl augusztusban elérték a +1,8%-os növekedést, 
25,7 mrd. USD-ra, júliushoz képest. A SIA az egész 2010-es évre 28,4%-os évközi bevétel növekedést vár 290,5 mrd. 
USD-ra. 
 
 
Exxon Mobil (XOM) 
 
Bekerülés 2007.06.13.: 
Az Exxon Mobil Corporation kıolaj, földgáz és kıolaj termékek kutatásával, termelésével és disztribúciójával 
foglalkozik. Részt vesz szén, ásvány és villamos energia termelésén is. Egy nemzetek feletti társaságról van szó, 
amely minden kontinensen tevékenykedik, 1870-ben jött létre. A világban Exxon Mobil, Exxon, Esso vagy Mobil nevek 
alatt tevékenykedik. A legnagyobb konkurensei például a BP, Royal Dutch Petroleum, ChevronTexaco vagy a Shell. 
 

A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 

 
Exon Mobil (mil. USD) 
Év 2006 2007 2008 2009 
Árbevétel 335 086 358 600 425 071 275 564 
EBITDA 68 355 69 905 78 669 38 156 
Nyereség 39 500 40 610 45 220 19 280 
P/E 11,70 12,87 9,43 16,94 
P/S 1,35 1,44 0,97 1,19 
osztalék 
(USD) 

1,28 1,37 1,55 1,66 

 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 
 

� Kıolaj és kıolaj termékek árnövekedése.  
� Nagy befektetések a kıolaj és földgáz új lelıhelyei feltárására. 
� Az Exxon Mobil a legnagyobb társaság, amely kıolaj termelésével, feldolgozásával és eladásával 

foglalkozik. 
� A társaság rendszeresen fizet osztalékot. 

 
A XOM részvények alakulása 2010 1Q-ben: 
Az Exxon Mobil olajtársaság részvényei az utóbbi hónapokban jócskán alulmaradtak az egész piaci teljesítménytıl, ahol a 
befektetık negatívan reagálták le mind az XTO Energy felvásárlását, mind pedig a vártnál gyengébb elsı negyedéves 
eredményeket. A társaság tiszta részvényenkénti nyeresége éves szinten 45%-al 1,33 dollárra emelkedett, miközben az 
elemzıi becslések 1,44 dollárról szóltak. A teljes nyereség 6,3 milliárd dollárra nıtt a múlt évi 4,55 milliárd dollárról. A vártnál 
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gyengébb eredmények mögött az elsı negyedév végén aláírt egészségügyi reform áll, mely miatt a társaságnak 200 millió 
dolláros kiadása származott. A kedvezıtlen mozgáshoz hozzájárult a Mexikói öbölben elsülyedt olajfúró torony katasztrófája 
is, mely után olyan spekulációk láttak napvilágot, miszerint az ökológiai és gazdasági károk miatt ismét betiltják az 
olajkitermelést. A 60 dollár alatti árfolyamot jócskán alulértékeltnek tekintjük, ezért az erre szóló ajánlásunkat továbbra is 
vételen hagyjuk. 
 
Aktuális hírek 
10/10/28 Az Exxon Mobil az eredményeivel túlteljesítette az elemzık várakozásait. Ehhez a magas olaj árak és a 
finomítói árrések segítettek, és az eredményekbe az XTO Energy akvizícióját is beleszámította. A társaság 
részvényenkénti 1,44 USD nyereséget hirdetett ki, várt: 1,39 USD. A társaság bevételei 95,3 mrd. USD-t tettek ki. 
10/09/17 Az Exxon Mobil az El Cronista napilap szerint eladni próbálja az Esso argentin egységét, amely néhány száz 
benzinkutat és finomítót ellenıriz. 
10/09/13 A Deutsche Bank csökkentette az Exxon Mobil (XOM) ajánlását, „vétel“-rıl „tartani“-ra. A célár 65 USD. 
10/08/18 A mai naphoz 83 dollárra módosítjuk az Exxon Mobil célárát, az ajánlás marad vétel.  
10/07/29 Az Exxon Mobil kijelentette, hogy a 2Q nettó nyeresége 7,56 mrd. USD-ra emelkedett (részvényenként 1,6 
USD), az elızı  3,95 mrd. USD-hoz képest (részvényenkénti 81 cent). Ez a legjelentısebb nyereség növekedés 2003-
tól. A bevételek 92,5 milliárd dollárra emelkedtek, az elızı évi 74,5 milliárdról. Az elemzık 1,46 dollár részvényenkénti 
nyereséget vártak, 96,9 mrd. USD bevételek mellett. 
 
 
Johnson & Johnson (JNJ) 
 
Bekerülés 2007.11.12: 
 
A Johnson & Johnson társaság a legnagyobb egészségügyi termékek gyártói közé tartozik. A tevékenysége három divízióba 
osztható, a Consumer divízió személyes ellátás és higiénia termékekkel foglalkozik, a Pharmaceutical divízió gyógyszerekre 
fókuszál és a Medical Devices and Diagnostics divízió egészségügyi kellékekkel foglalkozik. Jelenleg a BuyList-be kerüléssel 
egy idıben a társaságot a PortFio-ba is megvettük, 65,87 dolláron. A társasághoz tartozik több mint 190 cég 57 országban, 
világszerte. A következı márkák alatt lehet ismerni: clean  clear, neutrogena, RoC, Remrandt, Stayfree és Tylenon. 
 
A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 
 

� Növekedı kiadások a gyógyszerekre és az ellátásra 
� Nagy, stabil nemzetek felett társaság 
� Osztalékpolitika  
� Aktív akvizíciós politika 

 
A JNJ részvények alakulása 2010 1Q-ben: 
A Johnson & Johnson (JNJ) részvényei az új évet az elızı emelkedés korrekciójával kezdték. Január folyamán így 65-rıl 62 
dollár alá csökkentek. Februárban viszont visszatértek a vásárlók a piacokra és a JNJ részvényei újra emelkedésbe kezdtek. 
A negyedév végén újra 65 USD fölött voltak. A részvény így a 2010-es év elsı negyedévében cca 3%-os emelkedést 
könyvehetett el és enyhén elmaradt az S&P 500 index teljesítménye mögött, amely cca. 5,5%-kal erısödött. A vállalat április 
második felében kihirdette az elmúlt negyedév eredményeit, amelyek újra a nyereség szinten enyhe pozitív meglepetést 
hoztak (nettó nyereség részvényenkénti 1,29 USD, a várakozások csak 2 centtel voltak alacsonyabbak). A bevételek elérték a 
15,631 mrd. USD-t. a stabil gazdasági eredményekre való tekintettel a Johnson & Johnson a véleményünk szerint kedvezı 
befektetésnek minısül. 
 
 

Johnson & Johnson (mil. USD) 
Év 2006 2007 2008 2009 
Árbevétel 53324 61095 63747 61897 
EBITDA 15886 17990 19001 19437 
Nyereség 11053 10576 12949 12266 
P/E 17,71 16,24 12,87 14,04 
P/S 3,64 3,18 2,57 2,91 
Osztalék (USD) 1,455 1,62 1,79 1,93 
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Aktuális hírek 
10/10/19 A Johnson and Johnson a 3Q-ben 1,23 dollár részvényenkénti nettó nyereséget jelentett, ami évközi 2,5%-os 
növekedést jelent. Várt: 1,15 USD/részvény. A bevételek 0,7%-kal csökkentek, 14,98 mrd. USD-ra (várt: 15,2 mrd. 
USD). A társaság emelte a nyereség becslését a 2010-es évre részvényenkénti 4,7-4,8 dollárra. 
10/09/17 A Johnson & Johnson a Crucell, vakcina gyártót szeretné megvásárolni, 1,752 mrd. EUR értékben, ami 24,75 
eurót jelent részvényenként. Mindkét társaság tárgyalni fog az ajánlattal kapcsolatban. 
10/08/18 A J&J társaság átalakítja a gyártását és egyúttal új menedzsereket nevez ki mindhárom üzleti egysége élére. 
Ezt az után teszi, hogy a piacról vissza kellett hívnia több gyógyszert is. 
10/08/10 A Morgan Stanley csökkenti a Johnson&Johnson ajánlását “overweight”-rıl “equalweight”-re.  
10/07/20 A Johnson & Johnson bevételei a 2010-es év második negyedévében elérték a 15,33 milliárd dollárt, az 
elemzık 15,66 milliárdot vártak. A részvényenkénti megtisztított nyereség 1,23 USD volt, várt: 1,21 USD. 
 
 
Anadarko Petroleum Corporation (APC) 
 
Bekerülés 2009.10.19.: 
 
Az Anadarko Petroleum a legnagyobb olajfeldolgozó vállalatok közé tartozik, és ugyanakkor az USA legnagyobb fölgáz-
termelı vállalatának számít. Az alaptevékenysége az olaj és a fölgáz kitermelése és feldolgozása. Továbbá a cseppfolyósított 
fölgáz (a könnyebb szállítás érdekében) kitermelésével és feldolgozásával is foglalkozik. Az Anadarko azon legjelentısebb 
vállalatok közé tartozik, melyek a tengeralatti és szárazföldi mélységek olaj- és gáztermelésére orientálódnak. A legnagyobb 
vállalatokkal szemben (Exxon, Chevron) azonban tevékenységi spektruma korlátozott. A több mint 4 000 alkalmazottjának 
segítségével USA 18 millió családját látja el nap mint nap energiával.  
A 2008-as év végén a földgáz- és olajtartaléka elérte a 2,28 milliárd barrelt. Az évente 67 millió barrel olajat, 750 milliárd 
köbláb fölgázt és 14 millió barrel cseppfolyósított gázt termel. Az elmúlt egy év össztermelése elérte a 206 millió barrelt, 
melybıl 125 millió barrelt tesz ki a földgáz (1 barrel = 6 000 köbláb). 
 
A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 
 

 
 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 

� A kıolaj és a földgáz árnövekedése 
� Új lelıhelyek feltárása és a kitermelési jogok eladása 
� A mélyebb kitermelésre specializálódik 
� Az ágazat legnagyobb és legjelentısebb társaságaihoz tartozik  
 
 

Az APC részvények alakulása 2010 1Q-ben: 
Az Anadarko Petroleum részvényei az elsı negyedévben egy jelentıs emelkedés keretén belül a 75 dolláros szintre érkeztek. 
E dinamikus árfolyam-emelkedés mögött az olaj és a földgáz árának emelkedése, valamint a vártnál jobb gazdasági 
eredmények állnak. A Deepwater Horizont olajfúró torony katasztrófája miatt az árfolyam 55 dollárra esett. Az érintett 
olajmezın az Anadarko 25%-os részesedéssel rendelkezik, és nincs kizárva, hogy a megsérült fúrótoronyból ömlı 
olajáramlás miatt a társaság részvényei továbbra is nyomás alatt lesznek. Azonban úgy gondoljuk, hogy a károk jelentıs 
hányada az árfolyamba már beépült. A részvényre pozitív hatással lehet még a viszonylag magas olajár is, mely a pénzügyi 
piacokon jelenleg dúló bizonytalanság ellenére továbbra is 70 dollár környékén tartózkodik. Tekintettel a pénzügyi piacok 
turbulenciájára és az olaj árának ingadozására e részvénynél volatilis mozgásra számíthatunk. 
 
 

Anadarko Petroleum Corporation (mil. USD) 
Év 2007 2008 2009 2010* 
Bévetelek 15892 15723 8210 10093 
EBITDA 10187 9 356 3234 6 131 
Nyereség 3 781 3 261 -135 458 
Költségek 8 545 9 561  8 568 
Osztalék. (USD) 0,36 0,36 0,36 0,36 
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Aktuális hírek 
10/12/16 A Barclays Capital emelte az Anadarko Petroleu m Corp. célárát 71 dollárról 75-re, az ajánlás 
változatlan  maradt („overweight/neutral“). 
10/11/05 A Deepwater Horinzont olajkút szerencsétlenségével kapcsolatban az Anadarko társaság részvényei jelentıs 
mozgásokon mentek keresztül, mivel e szerencsétlenség bejelentése után a részvények árfolyama egészen 30 dollár 
határához esett, késıbb viszont visszatért 60 dollárra.A szerencsétlenség és az ezt követı olaj szivárgás a Macondo 
olajmezıbıl, a Mexikói öbölben lévı olajkitermelés korlátozása negatívan hatottak a részvények árfolyam-alakulására 
és a társaság gazdasági eredményeire is. A célár változtatáshoz a vártnál alacsonabb földgáz árak is hozzájárultak. A 
földgáz alacsonyabb árait viszont részben az olaj magasabb ára kompenzálja. A várakozásoknál rosszabb 
gazdálkodás vezetett a célár változtatásához, részvényenkénti 74 dollárról 72 dollárra. A célár a piaci árhoz képest 
csak korlátozott lehetıségeket kínál ezért az ajánlásunkat AKKUMULÁLNI-ra változtatjuk.  
10/11/01 Az Anadarko Petroleum Corporation kiigazított egy részvényre jutó nyeresége a 3Q-ben 0,21 USD lett, a várt 
0,29 USD-hoz képest. A bevételek 2,55 milliárd dollár szinten voltak. 
10/06/19 A Moody’s csökkentette az Anadarko Petroleum Corp. minısítését „Ba1“-re az elızı „Baa3“-ról és egyúttal 
kijelentette, hogy további minısítés csökkentés következhet be azzal kapcsolatban, hogy nem tisztázott mennyit fizet 
az Anadarko a Mexikói-öbölben történt balesetért. E lépés az Anadarko társaságnak jelentısen emelheti az adósságok 
kamat-költségeit. 
10/06/11 Az Anadarko csökkentett célárat kapott a Weeden-tıl, 80 dollárról 55 USD-ra. 
 
 
Deutsche Telekom (DTE) 
 
Bekerülés 2006.10.06. 
A Deutsche Telekom európai és világ szinten is a legjelentısebb „játékosok” közé tartozik a telekommunikáció és IT terén. E 
márka a minıség, hatékonyság és újítási hozzáállás garanciája. A Deutsche Telekom több millió természetes és jogi személy 
részére kínál az egész világon széles skálájú információs technológia és telekommunikációs szolgáltatásokat a wireless 
kommunikációtól, interneten, vezetékes telefonokon keresztül egészen a komplett IT és telekommunikációs megoldásokig. A 
társaságok tevékenységét 3 stratégiai részre lehet osztani: mobil kommunikáció, szélessávú/vezetékes vonalak és rendszer 
szolgáltatások.  
 
A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 

Deutsche Telekom (mil. EUR) 
Év 2006 2007 2008 2009 
Árbevétel 61 347 62516 61 666 64 602 
EBITDA 16249 16466 17 869 22 405 
Nyereség 3 165 569 1 483 353 
P/E 18,77 115,62 31,62 124,79 
P/S 0,99 1,04 0,76 0,67 
osztalék 
(EUR) 

0,72 0,72 0,78 0,78 

 
 
 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 
 

� Erıs nemzetközi társaság. 
� Nagy potenciál a mobil kommunikáció területén. 
� Pozitív hangulat a technológiai szektor számára. 
� Folyamatos eladósodottság csökkenés. 

 
A DTE részvényei alakulása 2010 1Q-ben: 
A Deutsche Telekom részvényei árfolyama a 2010-es év elsı negyedévében 2,14%-kal csökkent, ehhez a görög kirendeltség 
elvesztése is hozzájárult 2009 utolsó negyedévében, az elemzık nettó nyereséget vártak és a görög fióktelep nyereségi 
kilátása sem okozott örömöt a befektetıknek. A Deutsche Telekom gazdasági eredményei 2010 1Q-ben a vártnál 
kedvezıbbek voltak, a nettó nyereség 767 mil. EUR lett, a 2009 1Q-ben pedig 1,2 mrd. EUR veszteség volt. A gazdasági 
eredmények mögött a német mobil divízió szolid gazdálkodása áll. A társaság jelenleg a szerkezetátalakítás cca. Felénél tart, 
ennek célja a 4,2 mrd. költségek lefaragása 2012 végéig.  
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Aktuális hírek 
10/11/06 A Barclays Capital emelte a Deutsche Telekom célárát 11,20 EUR-róla 11,50-re, az ajánlás maradt 
„equalweight“. 
10/10/15 A Barclays Capital csökkenti a Deutsche Telekom célárát 11,5 EUR-ról (282 CZK) 11,2 EUR-ra (275 CZK). Az 
ajánlás marad „equalweight/positive". 
10/09/08 A Marck Finck csökkenti a Deutsche Telekom (DTE) ajánlását „vétel“-rıl „eladni“-ra. 
10/08/24 A Credit Suisse emeli a Deutsche Telekom célárát 9,50 EUR-ról 10 EUR-ra. Az ajánlás maradt „neutral“. 
10/08/18 A Standard & Poor`s csökkenti a Deutsche Telekom ajánlását „tartani“-ról „eladni“-ra. A célárat 11-rıl 9,5 
euróra módosítja. 
10/08/06 A Deutsche Telekom Ag bejelentette a 400 millió euró értékő részvény visszavásárlát. Ezen érték 39 mil. 
részvénynek felel meg, és az összes részvény 0,9%-a. 
10/07/30 A Marck Finck csökkentette a DTE ajánlását „vétel“-ról „eladni“-ra. 
10/07/08 A Deutsche Telekom ma két társaságtól is magasabb célárat kapott. A Morgan Stanley 11 euróra emelte a 
társaság részvényeinek célárát, a Barclays pedig 11,2 euróra.  
 
 
RWE AG (RWE) 
 
Bekerülés  2010.06.18.: 
 
A német RWE AG társaság villamos-energia termelésével, elosztásával és kereskedelmével, továbbá földgáz, olaj és szén 
kitermeléssel foglalkozik és ivóvizet szolgáltat. Az RWE AG elıkelı helyet foglal el a két legnagyobb európai piacon 
(Németország, Nagy-Britannia) és Közép- és Kelet-Európában is. A villamos-energia ellátásban a második a német és 
magyar piacon, harmadik legnagyobb szolgáltató Nagy-Britanniában és Szlovákiában. A földgáz-szolgáltatásban elıkelı 
helyen szerepel az RWE a csehországi piacon és a harmadik legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezik Németországban 
és Nagy-Britanniában. 

 
 
A társaság gazdálkodását mutató fıbb adatok és az éves grafikon 

 
RWE (mil. Eur): 

 
A bekerülési idıpontban érvényes vételi okok: 

� Széles termékskála 
� Effektív költség-kezelés a szerkezet-átalakításnak köszönhetıen 
� A gazdasági fellendülés növeli a keresletet a villamos-energia és egyéb áru iránt 
� Jelentıs növekedési lehetıség a közép- és kelet-európai régióban 

 
Aktuális elemzés: http://www.fio.hu/zpr/RWE_analyza_a_doporuceni_HU.pdf 
 
Aktuális hírek 
10/11/25 A CA Chevreux csökkentette az RWE ajánlását “select list”-rıl “outperfrom”-ra, a 66 eurós célár viszont 
maradt. 
10/11/19 Az RWE (RWE) 11,16 mrd. EUR bevételeket (az egyszeri tételek nélkül) hirdetett ki a harmadik negyedévben, 
várt: 10,73 mrd. EUR. A folytatódó mőveletek nyeresége 429 mil. EUR-ra csökkent, a múlt évi 639 mil. EUR-hoz 
képest. 
10/11/18 A Societe Generale csökkentette az RWE (RWE) célárát 47 euróról 44 euróra, az ajánlás maradt „eladni“. 

év 2008 2009 2010 E 
Bevételek 47 500 46 191  52 229 
Nettó nyereség 2 558 3571 42 382 
Részvényenkénti 
nyereség 4,75 6,70 6,57 
Osztalék. (EUR) 4,50 3,501 3,00 
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10/11/11 Az RWE (RWE) a harmadik negyedévben 11,16 mrd. EUR bevételeket (az egyszeri tételek nélkül) jelentett, a 
várt 10,73 mrd. EUR-hoz képest. A nettó nyereség elérte a 594 mil. EUR szintet (1,11 EUR részvényenként) és szintén 
túlteljesítette az elemzık várakozásait (516 mil. EUR / 1,02 EUR részvényenként).  
10/11/05 A Barclays Capital csökkenti az RWE társaság célárát 51 euróról 42 euróra. Az ajánlás maradt 
„underweight/neutral". 
10/10/29 A Natixis csökkenti az RWE célárát 52 euróról 48-ra. Az ajánlás marad „csökkenteni“. 
10/10/29 A Goldman Sachs 51 euróról 50 euróra csökkentette az RWE célárát, az ajánlás „sell/cautious“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A StockList-ben található társaságok eredményei 
 

Társaság 
 

Piac Szimból
um 

Eredmény 
hirdetés 

Várt 
EPS** 

Elért 
EPS 

Várt 
bevételek

**        
(mil.$, €) 

Elért 
bevételek        
(mil. $, €) 

Elızı 
negyedéves 
eredmények 

Elért 
EPS 

($, €) 

Elért 
bevéte

lek         
(mil. 
$, €) 

Telefonica 
O2 

CZ BAATELEC      10/11/10 13,7 13900 

Pegas 
Nonwovens 

CZ BAAPEGAS      20/05/10 0,73 34,4 

NWR CZ BAANWR      19/11/10 0,18 408,4 
Komerční 
banka 

CZ BAAKOMB      03/11/10 91,5 8157 

ČEZ CZ BAACEZ      09/11/10 19,7 45 700 
Unipetrol CZ BAAUNIPE      31/08/10 2,87 23400 
Yahoo! Inc.  USA YHOO      19/10/10 1,29 1120 
Intel Corp. USA INTC      12/10/10 0,52 1110 
Exxon Mobil USA XOM      28/10/10 1,44 95 300 
Anadarco 
Petroleum 

USA APC      02/11/10 0,21 2550 

Johnson & 
Johnson 

USA JNJ      19/10/10 1,23 14980 

Deutsche 
Telek. 

GER DTE      04/11/10 0,23 15 601 

RWE GER RWE      11/11/10 1,11 11 160 
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Megjegyzés: 
n.a.… a negyedéves becslések nem állnak rendelkezésre 
A kövér betővel feltüntetett társaságok e héten hirdeti ki gazdasági eredményeiket. 
Pirosan/zölden olyan értékek vannak megjelölve, amelyek csökkentek/növekedtek az eredeti értékhez képest. 
*éves becslés, a negyedéves becslés nem áll rendelkezésre 
Az egyes ajánlások magyarázata: 
 
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 nagyobb volatilitásnál rövidtávon nem szükséges, hogy azonnal változzon a befektetési ajánlás a megfelelı 
százalékos határ átlépése után.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérem olvassa el a következı információkat: http://www.fio.hu/hirek/hirek-nyilatkozat  
 

E hírt a Fio o.c.p., a.s. a Fio, burzovní společnost, a.s.-tıl vette át. 
A Fio o.c.p., a.s. felügyeleti szerve a Národná banka Slovenska (Szlovák Nemzeti Bank). 
E befektetési ajánlások tartalma nem volt közölve a kibocsátóval. 
A Fio banka, a.s. market maker a prágai értéktızsdén (Burza cenných papírů Praha, a.s.) és az RM-
SYSTÉM, a.s. elektronikus tızsdén. 
A Fio banka, a.s. a következı kibocsátók árjegyzıje: Komerční banka, a.s., ČEZ, a.s., Telefónica O2 CR, 
a.s., UNIPETROL, a.s., Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Orco Property Group, Philip 
Morris ČR a.s., Central European Media Enterprises, Ltd. ., AAA Auto Group N.V., ECM Real Estate 
Investments, New World Resources, Pegas Nonwovens SA, VIG. 
A Fio banka, a.s. a befektetési ajánlások kapcsán rendszeres ellenırzéssel elızi meg az 
összeférhetetlenség kialakulását. 
A Fio banka, a.s. felügyeleti szerve a Česká národní banka (Cseh Nemzeti Bank). 


