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CZ 
 
Hírek a cseh piacról 
 
/ CME 
12/9 A CME csoport vezérigazgatója, Adrian Sarbu a 
társaság újabb 50 ezer részvényét adta el. Viszonylag kis 
számú eladásról van szó, mivel közvetlenül 800 ezer Arab 
részvényt birtokol, míg közvetve 2 milliót.  
 
/ ČEZ 
12/10 A Bank of America a korábbi 900 CZK-ról 810 CZK-ra 
csökkentette a ČEZ részvények célárát. Az ajánlás továbbra 
is semlegesen maradt.  
 
 / NWR 
12/10 A Bank of America a korábbi semlegesrıl vételre 
módosította az NWR részvényeire szóló ajánlását. A célár a 
korábbi 850 pennyrıl 1000 pennyre lett megemelve (körül-
belül 300 CZK).  
  
/ Pegas Nonwovens 
10/10 A lengyel PKO TFI befektetési alap már több mint 
5%-os részesedéssel rendelkezik a társaságban. A társaság 
jelentése szerint k 2010.12.3-ai dátummal az alap 
birtokában mintegy 466 421 darab részvény volt, ami 
5,05%-os részesedésnek felel meg. Ez idıpont elıtt az alap 
kisebb részesedéssel rendelkezett. 
 
/ Unipetrol 
12/8 A Levos Limited a korábbi 5,21%-ról 2,23%-ra 
csökkentette az Unipetrolban lévı részesedését.  

Mi fog történni? – várható események 

/ 12/15 Ipari árak  
 
 

A PX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális hét  Változás 
% 

PX 1166,00 1181,10 + 1,3 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/  A prágai tızsdének sikerült az elmúlt heti jelentıs 
emelkedést megtoldania. A PX index a héten négy 
alkalommal is a pozitiv tartományban zárt és a jónak 
mondható 1,3%-os emelkedést produkálta. A 
legnagyobb figyelem az NWR részvényeire hárult, melyek 
9%-al lıttek ki és ezzel megközelítették a 240 koronás 
szintet. A világpiacokon a szén árának emelkedése és a 
nem olyan régi akvizíciók meggyızték a befektetıket a 
részvények vásárlásáról. A pénzügyi szektor is élen járt, 
ezúttal az Erste Bank jeleskedett, mely 4%-os 
emelkedést tud felmutatni. A Komerční Banka a múlt heti 
jelentıs emelkedés után inkább csak konszolidált és 
gaykorlatilag nem mozdult el a hét folyamán. A múlt heti 
beomlás után emelkedtek az ECM részvényei, mivel a 
hitelezık elfogadták az átszervezési programot. Az elmúlt 
fél év legnagyobb szintjét érték el a Pegas papírjai 
(+3,6%), mivel a lengyel PKO TFI alap 5%-osra emelte 
meg a társaságban lévı részesedését. Nem tartott sokáig 
a ČEZ elmúlt két heti optimizmusa, és a részvény a jó 
hangulat ellenére 1,9%-al került lejjebb. Nem volt jó 
hete az Unipetrolnak sem (-4%).   
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Novemberben 8,6%-ra emelkedett a munkanélküliségi 
ráta az októberi 8,5%-ról. 

/ Novemberben a fogyasztói termékek ára éves 
összehasonlításban 2,0%-al emelkedett. Havi alapon az 
infláció 0,2%-al nıtt. Az éves növekedésben elsısorban 
az élelmiszerek és az alkoholmentes italok drágulása áll. 
Az emelekdést folytatták az üzemanyagárak, ezúttal 
10,8%-al.  

/ A végleges adatok szerint a brutto hazai össztermék 
(GDP) a 3. negyedévben éves szinten 2,8%-al 
emelkedett, míg a második negyedévhez viszonyítva 
1,0%-os volt a növekedés. A korábbi adatok kiigazítása 
kissé kellemetlenül alakult, mivel azok éves 3,0%-ról és 
negyedéves 1,1%-ról szóltak. 
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/ Gyorsjelentési szezon: 12/16 - FedEx Corp., Oracle 
 
Hírek az amerikai piacról 

/ 12/6 Kiszivárgott pletykák szerint az AOL Inc. saját 
vállalkozását felszeretné osztani két részre úgy, hogy a 
reklámmal kapcsolatos egységét a Yahoo-val egyesülve 
tudná üzemeltetni. A tervezet még nagyon kezdeti 
fázisban van, a Yahoo-val ráadásul még fel sem vették 
a kapcsolatot. 

/ 12/6 A Dollar General a harmadik negyedévben 133 
millió dolláros nyereséget ért el (részvényenként 39 
cent), ami a múlt évi 76 millió dollárhoz képest (24 
cent) 76%-os növekedésnek felel meg. A bevételek 
eközben 2,93 milliárd dollárról 3,22 milliárdra 
dúzzadtak. Az elemzıi becslések részvényenkénti 35 
centes nyereségrıl szóltak, így a Dollar General 
eredménye valamivel jobb lett a vártnál.   

/ 12/6 A Rambus Inc. technológiai társaság az Elpida 
céggel ma megkötött megállapodásnak köszönhetıen 
az idei évre szóló nyereségbecslését a korábbi 40 - 50 
millió dollárról 85 - 93 millió dollárra emelte meg. 

/ 12/7 Az elsı fiskális negyedévben az AutoZone 172 
millió dolláros tiszta nyereséget ért el (részvényenként 
3,77 USD) a múlt évi 143 millió dollár után (2,82 USD). 
Az elemzık részvényenkénti 3,40 dolláros nyereséget 
vártak. A bevételek 12,7%-al 1,589 millió dollárról 1,791 
millió dollárra emelkedtek.   

/ 12/8 A Costco az elsı fiskális negyedévben 312 millió 
dolláros tiszta nyereséget ért el (részvényenként 71 
cent) a múlt évi 266 millió dollár után (60 cent). A 
bevételek emelkedésének mértéke elérte a 11%-ot, 
miután 16,92 milliárd dollárról 18,82 milliárdra nıttek.   

/ 12/8 A Home Depot kiigazította a 2010-es fiskális 
évre szóló bevétel- és nyereségbecsléseket. A bevételek 
növekedési üteme 2,2% helyett 2,3%-ot tesz majd, míg 
a részvényenkénti nyereség 1,94 dollár helyett 1,97 
dollárt ér majd el. 

/ 12/9 A húsfeldolgozással és értékesítéssel foglalkozó 
Smithfield Foods (SFD) a 2011-es fiskális évi második 
negyedévében nem egész 3 milliárd dolláros bevételt ért 
el a múlt évi 2,69 milliárd után, miközben az elemzık 
3,12 milliárd dollárt vártak. A tiszta nyereség azonban 
jócskán fölülmúlta a várakozásokat, a társaság a várt 
95,6 millió dollár helyett 144 millió dolláros nyereséget 
könyvelt el, miután múlt év azonos idıszakában 26,4 
millió dolláros veszteséget szenvedett el. A 
részvényenkénti nyereség így 0,86 dollárt tett ki a várt 
0,56 dollár helyett. 

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

Index Múlt hét  

 

Aktuális hét 

 

Változás 
% 

DJ 11 382 11 410 + 0,25 

NASDAQ 2 591,5 2 638 + 1,78 

S&P 500 1 224,7 1 420 + 1,28 
 
Kommentár az indexek mozgásához 
 
/ Az amerikai tızsdén a sorozatban második heti 
emelkedés azt jelentette, hogy az S&P 500 index több 
mint két éves csúcsra emelkedett. Az emelkedés 
hátterében az adókedvezmények elfogadása és a jobb 
fogyasztói bizalmi adatok álltak. Az S&P 500 index 
ráadásul át tudta törni az 1 228 pontos szintet, mely a 
61,8%-os Fibonacci retracement szintjét jelenti és azt 
jelzi, hogy az index akár még tovább is emelkedhet. 
Elsısorban a pénzügyi szektor szerepelt jól, miután a piac 
kedvezıen fogadta a hírt, miszerint az amerikai 
pénzügyminisztérium sikeresen eladta a Citigroup-ban 
lévı fennmaradó 10,5 milliárd dolláros részesedését. A 
Citigroup részvényei 7%-al emelkedtek. A másik 
megmentett pénzügyi társaság AIG (+12%) benyújtotta 
azt a tervet, miszerint az állam által birtokolt elsıbbségi 
részvényeit törzsrészvényekké alakítaná át, melyeket 
aztán magánbefektetık számára lehetne értékesíteni. A 
General Electric részvényei 6%-al emelkedtek, mivel a 
társaság az idei évben már második alkalommal emelte 
meg a negyedéves osztalékot, mégpedig a korábbi 12 
centrıl 14 centre. Az árupiaci termékek ezúttal nem 
igazán szerepeltek jól, az olaj árfolyama a 90 dolláros 
szintrıl 88 dollára esett vissza, míg az arany 2%-al 1 375 
dollárra csökkent. A következı hét tele lesz fontos 
makrogazdasági adattal, ideértve a kiskereskedelmi 
forgalmat forgalmat és és a FED kamatdöntését. 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ A Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexe 
decemberben 74,2 pontot ér tel a várt 72,5 pont helyett, 
míg az azt megelızı idıszakban az index értéke 71,6 
pont volt. 

/ A külkereskedelmi mérleg októberben 38,7 milliárd 
dolláros hiánnyal záruky a várt -43,8 milliárd dollár 
helyett. A szeptemberi elızetesen bejelentett -44 milliárd 
dollár -44,6 milliárdra lett kiigazítva. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 12/14 Kiskereskedelmi forgalom (November) 
/ 12/14 Kamatdöntés 
/ 12/15 Fogyasztói árindex (November) 
/ 12/17 Gazdasági indikátorok kompozit indexe  
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Hírek a német piacról 
 
/ 12/7 A Bankhaus Metzler a korábbi 7 euróról 8,20 
euróra emelte meg az Infineon Technologies (IFX) 
részvényeinek célárát. Az ajánlás továbbra is vételen 
maradt. 
 
/ 12/7 A Barclays Capital 54 euróról 57 emelte meg a 
Daimler (DAI) részvényeinek célárát. Az ajánlás 
"overweight/neutral"-ról "equalweight/neutral"-ra lett 
csökkentve. 
 
/ 12/9 A Macquarie 63 euróról 80 euróra emelte meg a 
BMW (BMW) részvényeinek célárát. A minısítés továbbra 
is felülteljesítın maradt. 
 
/ 12/9 A Qatar Holding LLC befektetési alap 
bejelentette, hogy 9,1%-os részesedést kíván szerezni a 
német építıipari Hochtief AG (HOT) társaságban, de ezt 
a részesedést tızsdei vásárlással tovább szeretné 
növelni.  
 
/ 12/9 Az európai autógyárak részvényei eladói nyomás 
alá kerültek, miután a kínai autóipari egyesület 
bejelentette, hogy a gépkocsivásárlásra szánt 
adókedvezmények az idén várhatóan lejárnak. 
 
/ 12/10 Európa legnagyobb autógyára, a Volkswagen 
AG bejelentette, hogy az idei évi értékesítések 
meghaladják 7 milliót. Ez a gyár történelmében rekordník 
számítana. A társaság ezen kívül nyilvánosságra hozta a 
11 havi értékesítési adatokat is, mely szerint az eladott 
gépkocsik száma 13%-al 6,59 millióra emelkedett. A 
társaság elsısorban a Volkswagen Golf és az Audi A7 
kocsik értékesítéseibıl profitál, de jól szerepel még a 
cseh Škoda is. A növekedés háttrében a kínai 
autóvásárlási ırület áll. A Volkswagen további 51,6 
milliárd eurót kíván fektetni a gépkocsigyártásba, mivel a  
Toyotát kívánja megelızni, amivel a világ legnagyobb 
autógyárává válena. A tervezett termelésnövelést éppen 
Kínában tervezi végrehajtani, ahol két gyárat is épít 
majd, ezzel az ottani termelést megduplázná. 
 
 

A DAX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

DAX 6 947,7 7 006 + 0,84 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A európai piacokon a múlt hét folyamán valamennyire 
lecsillapodtak az adósságválsággal kapcsolatos 
aggodalmak, valamint a befektetık kedvezıen fogadták 
Obama adókedvezményét és a vártnál jobb fogyasztói 
bizalmi adatokat. A jó hangulathoz az Bernanke, a FED 
elnökének nyiltakozata is hozzájárult, aki szerint nem 
zárta ki, hogy a központi bank a 600 milliárd dolláros 
rész felett is vásároljon kötvényeket. A német DAX index 
a hét folyamán visszatért a 7 000 pontos szint fölé, ahol 
legutóbb több mint két évvel ezelıtt mozgott. A német 
befektetık hangulatára a gazdasági adatok is jó gatással 
voltak, mivel az ipari termelés a vártnál háromszor 
gyorsabban nıtt. A legjobban az Allianz biztosítótársaság 
részvényei szerepeltek (+5,1%), miután Európában az 
egész szektor jól szerepelt. A Hochtief részvényei 8%-al 
emelkedtek. A másik oldalon az elızı heti emelkedéseket 
visszaadta a Volkswagen és a BMW. A Volkswagen 
papírjai csaknem 5%-al kerültek lejjebb, miután Kínában 
véget ért a gépkocsivásrlásra szánt adókedvezmény, 
Kína ugyanis a Volkswagen legnagyobb megrendelıje.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Az  ipari megrendelések októberben éves 
összehasonlításban 17,9%-al emelkedtek a várt 18,6% 
helyett a korábbi 14% után. A szezonális hatásoktól 
megtisztítva az ipari megrendelések 1,6%-al nıttek, 
miközben a becslések 1,9%-ról szóltak a korábbi 4%-os 
csökkenés után. 

/ Németországban az éves ipari termelés növekedése 
11,7%-ra gyorsult, ami fölülmúlta a várt 10%-ot a 
korábbi 7,9% után. A havi emelkedés 2,9%-ot tett ki a 
várt 1% helyett, miközben az azt megelızı hónapban 
0,8%-os csökkenést regisztráltak. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 12/14 ZEW gazdasági hangulatindex (December) 

/ 12/16 Szolgáltatói beszerzési menedzserindex 
(December) 

/ 12/16 IFO vállalkozói hangulatindex (December) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  


