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Hírek a cseh piacról 
 
/ AAA Auto 
10/18 Az AAA Auto a harmadik negyedévben 15%-al 
nevelte értékesítéseit. Az eladott gépkocsik száma elérte a 
10.777-et. A zév elsı kilenc hónapja alatt 2,6%-al nıttek az 
értékesítések. 
 
/ Fortuna 
10/22 A Fortuna cseh fogadóiroda bejelentette, hogy 
78,3 millió euró értékben hajtott végre részvényjegyzést. 
A kibocsátott mennyiség az összrészvényszám 35%-át 
teszi ki, míg a fennmaradó részt a Penta Investments 
birtokolja. A jegyzési ár 4,3 eurón volt meghatározva.  
 
/ Komerční banka  
10/22 A JP Morgan a korábbi alulsúlyozásról 
felülsúlyozásra emelte meg a Komerční Banka 
részvényeire szóló ajánlását. A célár 4 200 CZK-ról 5 052 
CZK-ra lett megemelve. 
 
/ NWR 
10/22 Az NWR továbbra is tárgyalni szeretne a Bogdanka 
vezetıségével, mely elutasította az NWR felvásárlási 
ajánlatát. Az NWR menedzsemnetje az ajánlatot 
véglegesnek és igazaságosnak tekinti.  
 
/ Philip Morris  
10/21 A Philip Morris anyavállalata, a PM International 
bejelentette, hogy a cseh piaci részesedése a harmadik 
negyedévben 2,7%-al 47,8%-ra csökkent. Az anyavállalat 
becslései szerint a harmadik negyedévben a cseh piac 
5,1%-al zsugorodott, míg éves összehasonlításban 1,6%-al 
csökkent.  
  
/ Unipetrol 
10/21 Az Unipetrol az elızetes adatok szerint pozitiv üzemi 
eredményt vár, ami azonban feltehetıen gyengébb lesz 
mint az elsı negyedéves eredmény. A harmadik 
negyedévben a petrokémiai termékek forgalma 9%-al esett 
vissza.  
 

Mi fog történni? – várható események 

/ 10/27 CETV – 3. negyedéves eredmények  
/ 10/29 Erste Bank – 3. negyedéves eredmények 

A PX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális hét  Változás 
% 

PX 1142,10 1138,10 - 0,35 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A prágai értéktızsde sorozatban már második hete nem 
mutatott be komolyabb elmozdulást. A PX index a hét 
folyamán az 1 140 pontos szint környékén mozgott, heti 
bontásban 0,35%-al került lejjebb. A komolyabb mértékő 
eséstıl a piacot az Erste Bank mentette meg, mely csaknem 
2%-al került feljebb, ahol elsısorban a hét második felében 
jeleskedett. Az Erste az elsık közé tartozik, aki 
nyilvánosságra hozta harmadik negyedéves eredményeit. A 
Komerční banka enyhén a negatív tartományban maradt (-
0,2%), még annak ellenére is, hogy a hét végén a JP 
Morgan megemelte a Komerční banka részvényeinek 
célárát. Viszonylag nagy volt a sürgés-forgás a ČEZ-nél. Az 
energetikai társaság részvényei tovább folytatták a 
csökkenést (-1,9%). A legnagyobb elmozdulást az Unipetrol 
mutatta be, mely több mint 6%-ot esett. A társaság ugyanis 
a vártnál gyengébb üzemi eredményekrıl számolt be. 4,5%-
al gyengültek a Pegas részvényei, mely a hét második 
felében már 0,95 eurós osztalékjogosultság nélkül forogtak. 
A pénteki napon a prágai tızsdén bemutatkozott a Fortuna, 
mely szolid forgalom mellett enyhén a jegyzési ár fölött 
mozgott.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ A Cseh Nemzeti Bank elnökségi tagja, Mojmír Hampl 
megerısítette, hogy a jelenlegi kamatlábak hosszú távon 
nem tarthatóak fenn, azonban az utolsó kamatdöntés óta a 
véleménye nem változott.  

/ A Cseh Nemzeti bank véleménye szerint a GDP-
növekedéssel kapcsolatos becslések a jövıben 
optimistábbak lehetnek az eddigieknél. Jelenleg az idei évi 
várakozások 1,6%-os, míg a 2011-es évi várakozások 1,8%-
os növekedésrıl szólnak.  
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Hírek az amerikai piacról 
 

/ 10/18 A Citigroup a harmadik negyedévben 
részvényenkénti 0,07 dolláros nyereséget ért el, az 
elemzık mindössze 0,05 dollárt jósoltak. A társaság 
bevételei a várt 20,97 milliárd dollár helyett 20,74 
milliárdot tettek ki.  

/ 10/19 A Johnson&Johnson harmadik negyedéves 
részvényenkénti nyeresége 1,23 dollárt tett ki, ami éves 
összehasonlításban 2,5%-os növekedésnek felel meg. 
Az elemzık mindössze 1,15 dollárt vártak. A bevételek 
0,7%-al 14,98 milliárd dollárra csökkentek a várt 15,2 
milliárd helyett. A társaság a 2010-es évre szóló 
nyereségvárakozásait részvényenkénti 4,7 – 4,8 dollárra 
emelte meg. 

/ 10/19 A Goldman Sachs legutóbbi negyedéves tiszta 
nyeresége 40%-al 1,9 milliárd dollárra csökkent 
(részvényenként 2,98 USD) a múlt évi 3,19 milliárdról 
(5,25 USD). Az elemzık átlagosan részvényenkénti 2,29 
dolláros nyereséget vártak. 

/ 10/20 Pfizer Inc. (PFE) 40 %-os részesedést vesz át 
a brazil generikumok gyártójában, a Teuto társaságban 
240 mil. USD értékben. A Pfizer továbbá vételi opcióval 
fog rendelkezni a részvények maradék 60%-ára, 2014-
ig és Teuto részvényesei opciója pedig eladásra szól, 
2015-ig. 

/ 10/20 A Boeing Co. (BA) 837 mil. USD nettó 
nyereséget ért el (részvényenkénti 1,12 USD) az elızı 
1,56 mrd. USD veszteséghez képest (részvényenkénti 
2,23 USD). A bevételek 16,97 mrd. USD-re nıttek, az 
elızı 16,69 mrd. USD-ról. Az elemzık 1,06 USD 
nyereséget vártak, 16,71 mrd. USD bevételek mellett. 
Az egész 2010-es évben a társaság 3,5-3,8 dollár 
részvényenkénti nyereség helyett 3,8-4 dollárt vár, az 
elemzık becslése pedig 3,91 USD. 

/ 10/20 Az eBay (EBAY) tegnap, piaczárás után 
jelentette 3Q eredményeit: nettó nyereség 431,9 mil. 
USD (részvényenkénti 33 cent) az elızı 350 mil. USD-
hoz képest (részvényenkénti 27 cent). A bevételek 2,25 
mrd. USD-t értek el, elızıleg: 2,238 mrd. USD. Az 
elemzık részvényenkénti 37 centet vártak, 2,18 mrd. 
USD bevételek mellett. 

/ 10/21 A Caterpillar a 3Q-ben túlteljesítette az 
elemzık várakozásait azzal, hogy részvényenkénti 1,22 
nyereséget ért el, várt: 1,09 USD. A bevételek 11,13 
mrd. USD szinten voltak, várt: 10,46 mrd. USD. 

/ 10/21 A McDonald`s részvényenkénti 1,29 USD 
nyereséget jelentett, várt: 1,25 USD. A bevételek 6,3 
mrd. USD-n voltak, várt: 6,22 mrd. USD. 

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

Index Múlt hét  

 

Aktuális hét 

 

Változás 
% 

DJ 11 063 11 133 + 0,63 

NASDAQ 2 469 2 479 + 0,43 

S&P 500 1 176 1 183 + 0,59 
 
Kommentár az indexek mozgásához 
 
/ A fontosabb makrogazdasági adatok hiánya miatt 
inkább a gyorsjelentési szezon jegyében telt. A jelentett 
vállalatok többsége fölülmúlta az elemzıi várakozásokat, 
mivel az S&P 500 indexbıl az eddig jelentett 125 társaság 
80%-a a vártnál jobb eredményrıl számolt be. 
Amennyiben ez tovább folytatódna, történelmi 
maximumot jelentene, és azt erısítené meg, hogy a 
gazdaság a lassulás ellenére egészséges lenne. Ennek 
ellenére a befektetık továbbra is arra fogadnak, hogy a 
FED különbözı eszközökkel próbálja majd meg serkenteni 
a gazdaságot. A Bézs könyv sem sugalt mást, mely a hét 
közepén került nyilvánosságra. Az ugyanis azt jelentette, 
hogy szeptembertıl október elejéig az amerikai gazdaság 
kisebb mértékben emelkedett, miközben a vállalatok 
továbbra is óvatosak a létszámnöveléssel kapcsolatban. 
Elsısorban a pénzügyi szektor szerepelt jól. A Wells Fargo 
az eredmények bejelentése után csaknem 11%-al lıtt ki. 
A technológiai szektorból az IBM és az Apple is 
nyilvánosságra hozta harmadik negyedéves eredményeit. 
Annak ellenére, hogy az Apple rekord eredményekrıl 
számolt be, a társaság által közölt gyengébb kilátások 
miatt a részvények 320 dollárról 300 dollárig estek. 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 
 
/ A gazdasági indikátorok kompozit indexe 
szeptemberben a várakozásoknak megfelelıen 0,3%-al 
emelkedett. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 10/25 Használt lakások értékesítései (Szeptember) 
/ 10/26 Fogyasztói bizalom (Október) 
/ 10/27 Tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya 
(Szeptember) 
/ 10/29 3. negyedéves GDP – elızetes adat 
/ 10/29 Személyes fogyasztások – 3. negyedév 
/ 3. negyedéves gyorsjelentési szezon: 10/25 Texas 
Instruments, 10/26 Ford Motor, US Steel, 10/27 Sprint 
Nextel, Visa, 10/28 Motorola, Microsoft, Exxon Mobil, 
10/29 Chevron 
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/ 10/20 A BASF SE (BAS) a harmadik negyedévben 
évközben 23%-kal emelte a bevételeit, 15,8 mrd. EUR-
ra. Az EBIT a különleges tételek elıtt évközben 77%-kal 
nıtt, 2,2 mrd. EUR-ra. Továbbá a BASF az egész 2010-es 
évre 63 milliárd EUR bevételeket vár. 
 
/ 10/20 A HSBC csökkentette a Lufthansa (LHA) 
ajánlását "overweight"-rıl "neutral"-ra. A célár 16 EUR. 
 
/ 10/20 Citigroup csökkentette a Commerzbank (CBK) 
célárát 5,3 EUR-ra, az elızı 6,2 EUR-ról. Az ajánlás 
eladni. 
 
/ 10/21 7,2%-al lıttek ki a Nokia részvényei a harmadik 
negyedéves eredmények bejelentése után. A társaság a 
múlt évi 426 millió eurós veszteség után 403 millió eurós 
nyereséget ért el. A bevételek 9,81 milliárd euróról 10,27 
milliárdra nıttek. 
 
/ 10/21 A Deutsche Bank 50 euróról 60 euróra emelte 
meg a Metro részvényeinek célárát, miközben az ajánlás 
továbbra is vételen maradt. 
 
/ 10/22 Európa legnagyobb autógyára, a Volkswagen 
AG bejelentette, az elmúlt kilenc hónapos nyeresége 
több mint a hatszorosára emelkedett és ezzel fölülmúlta 
az elemzıi várakozásokat. A tiszta nyereség 4 milliárd 
euróra emelkedett (várt: 2,8 milliárd euró). A bevételek 
20%-al 92,5 milliárd euróra emelkedtek. A társaság az 
Audi luxuskocsiai iránti keresletnövekedésbıl, valamint a 
fejlıdı piacok, elsısorban Kína felıli kereslet 
növekedésébıl tudott profitálni. Az autógyár azonban 
figyelmeztetett, hogy a negyedik negyedévben már nem 
lehet számolni ekkora növekedéssel.  

A DAX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

DAX 6 492 6 606 + 1,75 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A DAX index tovább folytatta az emelkedést, melyet a 
tengerentúli gyorsjelentési szezon segített. Egyúttal 
Európában is kezdetét vette a jelentési szezon, mely 
megerısítette a kedvezı hangulatot. Éppen a harmadik 
negyedéves eredmények és a részvények értékeltsége 
segíti a részvénypiacokat, mélyek a váratlan kínai 
kamatemelés ellenére sem botlottak meg. A kellemes 
meglepetést okozó társaságok közé tartozott a finn 
Nokia, mely 2,8%-os emelkedést produkált, mivel múlt 
év óta elıször múlta felül az elemzıi várakozásokat. A 
másik oldalon gyengébb eredményekrıl számolt be a 
Credit Suisse. A DAX index képviselıi közül egyedül a 
Volkswagen jelentett, mely nyilvánosságra hozta az idei 
év kilenc havi eredményeit, melyek kellemes meglepetést 
okoztak, így a DAX index legjobban emelkedı részvénye 
lett. A másik oldalon a Porsche SE 10%-al esett vissza. A 
DAX a hét folyamán csaknem 1,8%-os emelkedést 
produkált, és ezzel Európa piacainak többségét 
fölülmúlta. 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/  A ZEW gazdasági hangulatindex -7,2 pontra csökkent 
a korábbi -4,3 pontról a várt -7,0 pont helyett. 

/ A német kormány 3,4%-ra emelte meg a z idei évi 
GDP-növekedést. A becslés az áprilisi 1,4%-ról lett 
megemelve miután a német gazdaság a második 
negyedévben 2,2%-al bıvült. A kormány a 2011-es évre 
1,8%-ra történı lassulást vár. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 10/27 Fogyasztói árindex (Október) 

/ 10/28 Munkanélküliségi ráta (október) 
 
Hírek a német piacról 
 
/ 10/18 A DZ Bank 50 euróról 55 euróra emelte meg a 
BMW részvényeinek célárát. Az ajánlás vételen maradt. 
 
/ 10/19 Az RBS 70 euróról 66 euróra csökkentette a 
Merck részvényeinek célárát. 
 
/ 10/20 A Goldman Sachs 52 euróról 49 euróra 
csökkentette a Deutsche Bank (DBK) részvényeinek 
célárát. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  


