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Hírek a cseh piacról 
 
/ CME 
1/6 A CME médiatársaság vezére, Adrian Sarbu további 
100 000 darab vállalati részvényt adott el. Sarbu 
közvetlenóül további 700 ezer Arab részvénnyel 
rendelkezik, míg közvetetten további 2 millióval.  
 
/ Erste Bank 
1/4 Az osztrák Erste Bank cseh leánybankja, a Česká 
spořitelna az elsı negyedévben 550 alkalmazottat bocsát 
el, ami a teljes létszám 5%-át jelenti. A bank vezetısége 
szerint a bank azokat a munkahelyeket szeretné 
megszőntetni, melyek hosszú távú szempontból nem 
elég hatékonyak vagy feleslegesek. 
1/5 A Fio banka vételi ajánlást adott ki az Erste Bank 
részvényeire 1026 CZK-ás célárral.  
 
 
  
 

Mi fog történni? – várható események 

/ 1/10 Inflació, Munkanélküliség 
/ 1/11 Kiskereskedelmi forgalom  

A PX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális hét  Változás 
% 

PX 1224,80 1243,30 + 1,55 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ Jól kezdte az évet a prágai tızsde és megtoldotta a 
múlt évi emelkedéseket. A PX index a hét folyamán 
1,55%-al került feljebb. A likviditás valamelyest 
megemelkedett. Az egyes részvények teljesítménye 
azonban nagyon eltérı volt, mivel a piacon inkább az 
energetikai részvények domináltak. Az NWR  (+12,7%) 
folytatta a menetelését és az árfolyama a 300 koronás 
szint fölé került. Az ausztrál áradások jelentıs 
problémákat okoznak az ottani kitermelı vállalatok 
számára, ami jelentısen befolyásolta a szén világpiaci 
árát. Sikeres hete volt a ČEZ-nek is (+7,15%), melynek 
mozgása a múlt év végén még elmaradt a piac 
teljesítményétıl. A villamosenergia ára a német piacon 
az év elsı hetében is emelkedett, ami pozitívan 
megmutatkozott a ČEZ árfolyamában is. Csaknem 2%-al 
kerültek feljebb a  Telefónica O2 papírjai is. A negatív 
tartományban mozogtak azonban a banki részvények, 
amelyek visszakorrigáltak a múlt év végi 
emelkedésekbıl. Az év elejeén ismét elıtérbe kerültek az 
eladósodott országok problémái és a banki szektorban 
emiatt folyamatosan nı majd a feszültség. Az Erste Bank 
3,5%-ot, a Komerční banka pedig 2%-ot veszített 
értékébıl.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/  Az ipari termelés novemberben éves szinten 15,9%-
al emelkedett az októberi 6,9%-os emelkedés után. A 
havi emelkedés a szezonális hatásoktól megtisztítva 2%-
ot tett ki. A csaknem 16%-os növekedés koval fölülmúlta 
az elemzıi várakozásokat. Az emelkedés hátterében a 
növekvı gépkocsitermelés áll.  
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USA 

/ 1/13 Külkereskedelmi mérleg (November) 
/ 1/14 Fogyasztói árindex (December) 
/ 1/14 Kiskereskedelmi forgalom (December) 
/ 1/14 Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexe 
(Január) 
/ Gyorsjelentési szezon (2010 4. negyedév) – 1/10 
Alcoa, 1/13 Intel, 1/14 J.P. MorganChase  
 
Hírek az amerikai piacról 

/ 1/3 A Barclays Capital 87 dollárról 80 dollárra 
csökkentette a Boening részvényeinek célárát. Az 
ajánlás továbbra is felülsúlyozáson maradt. Az 
alacsonyabb célárat a 787-es modelek leszállításának 
késlekedésével magyarázták.  

/ 1/3 A Piper Jaffray fölülsúlyozásról semlegesre 
csökkentette az Intel részvényeire szóló ajánlását. A 
célár 25 dollárról 21,50 dollárra lett csökkentve.  

/ 1/4 A Motorola (MOT) amerikai technológiai társaság 
két részre oszlik. Ez lényegében a folyamatos 
diverzifikáció eredménye, ami már egy pár éve zajlik, a 
fokozatos levállás ugyanis már 2008-ban megkezdıdött. 
A végsı cél, hogy a társaság két, egymástól független 
cégre bomoljon, melybıl az egyik a szolgáltatói 
termékekre összpontosít, mint például a mobiltelefonok 
vagy a set-top boxok, míg a másik társaság a 
kormánytól és a nagyvállalatoktól kapott 
megrendeléseket elégítené ki, mint például a rendırségi 
rádiók vagy a vonalkód-leolvasók. A két társaság a 
Motorola Mobility illetve a Motorola Solutions nevet 
kapta.  

/ 1/5 A vezetéknélküli technológia terén 
szolgáltatásokat nyújtó Qualcomm (QCOM) 3,5 milliárd 
dollárért megveszi a chipek és elektroniaki 
berendezések gyártásával foglalkozó Atheros 
Communications (ATHR) társaságot. A vételi ár 
részvényenként 45 dollárt tesz ki, ami 22%-os 
prémiumot jelent a keddi záróárfolyamhoz képest (37 
USD). A Qualcomm az Atheros megvásárlásával belép a 
laptopok és táblagépek piacára is.  

/ 1/5 A technológiai szektorban feltehetıen felbomlik a 
Microsoft (MSFT) és az Intel (INTC) közötti hosszú távú 
együttmőködés. Ennek oka az egymástól eltávolodó 
érdekek. A két vállalat közötti kapcsolat lazulásáról az is 
tanúskodik, hogy a Windows új operációs rendszere az 
ARM (ARMH) társaság által fejlesztett 
mikroprocesszorokon fut majd, ami az Intel fı 
konkurensei közé tartozik. Az eltávolodás hátterében 
többek között a táblagépek és okostelefonok gyorsan 
növekvı piaca és az Apple (AAPL) társaság iPadjeinek 
sikere áll, melyekre az egyik társaság sem tudott 
meggyızıen reagálni.  

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

Index Múlt hét  

 

Aktuális hét 

 

Változás 
% 

DJ 11 578 11 675 + 0,84 

NASDAQ 2 653 2 703 + 1,90 

S&P 500 1 258 1 272 + 1,10 
 
Kommentár az indexek mozgásához 
 
/ Az amerikai részvénypiacok jól kezdték az évet és 
sorozatban már hatodik hete emelkedtek, ami múlt év 
áprilisa óta a leghosszabb emelkedı sorpzatnak számít. A 
gazdaság felıl továbbra is kedvezı adatok érkeztek, ami 
megnöveli a kockázatosabb eszközökbe történı fektetés 
hajlandóságát. Ezt erısítették az amerikai munkaerıpiaci 
adatok is, miután a múlt héten a becsült adatok fölfelé 
lettek kiigazítva, mivel a magánszektorban a vártnál jóval 
nagyobb mértékben nıtt a foglalkoztatottság. Habár a 
pénteki a létrejött munkahelyek számáról érkezı adat 
elmaradt a várakozásoktól, a munkanélküliségi ráta 9,4%-
ra csökkent. Éppen emiatt a FED elnökének pénteki 
fellépése pozitiv hangvételő volt, Bernanke szerint a 
gazdaság további élénkülésének jelei mutatkoznak, 
azonban lenyugtatta a befektetıket azzal, hogy a 
központi bank hozzáállásán ez nem változtat semmit. A 
piacok húzzóereje a technológiai részvények voltak, 
melyek kedvezıen reagáltak a technológiai vásár 
újdonságaira, amibıl a legnagyobb mértékben az Nvidia 
(+30%) tudott profitálni, miután a Microsoft bejelentette, 
hogy a Windows újonnan megjelenı operációs rendszerei 
az Nvidia által is gyártott chippeken is fut majd. A Bank of 
America a Fannie Mae és Freddie Mac társaságokkal 
elsimuló ellentét után a Bank of America részvényei 
6,8%-al emelkedtek.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ A magánszektorban a mezıgazdasági ágazaton kívüli 
foglalkoztatottság (az ADS szerint) decemberben 297 
ezerrel nıtt a várt 100 ezres növekedéssel szemben és a 
korábbi 93 ezres emelkedés után. 

/ Az amerikai munkaadók a magánszektorban 
decemberben 113 ezer új munkahelyet hoztak létre, 
miközben az elemzık 178 ezres növekedést vártak, a 
novemberi adatok 79 ezerre lettek kiigazítva. A 
közszférában a teljes foglalkoztatottság a mezıgazdasági 
ágazaton kívül 103 ezerrel nıtt. A munkanélküliségi ráta 
novemberben 9,4%-ra csökkent, az elemzık 9,7%-os 
rátával számoltak. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 1/12 FED bézs könyv 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GER 

 
Hírek a német piacról 
 
/ 1/4 A vesedialízisek terén termékeket és 
szolgáltatásokat nyújtó Fresenius Medical Care (FME) 
485 millió euróért megveszi az Euromedic International 
társaságot. Tekintettel arra, hogy az Euromedic Közép-
Európa egyik fontos játékosa a dialízisek terén, a 
Fresenius elsıdleges célja az európai terjeszkedés.  
 
/ 1/4 A spanyol építıipari társaság, az ACS a német 
Hochtief (HOT) cég már több mint 30%-át birtokolja, és 
a német törvények szerint szabad utat kap, hogy 
többségi részesedést szerezzen anélkül, hogy errıl 
értesítse a többi részvényest. Az ACS már korábban 
közölte, hogy az ACS részvények több mint 50%-át 
megszeretné venni.  
 
/ 1/5 A Beiersdorf (BEI) részvényei iránt a szerdai 
napon komoly kereslet mutatkozott, miután olyan hírek 
láttak napvilágot, hogy a Procter & Gamble (PG) 
amerikai konkurens részesedést kíván szerezni a cégben. 
Néhány elemzı azonban szekptikus a tulajdonos 
reakcióiban, akik állítólag semmilyen ajánlat mellett nem 
vállnának meg a részesedésüktıl. A másik oldalon a 
Procter & Gamble vezérigazgatója, Robert McDonald 
még szeptemberben azt nyilatkozta, hogy a Nivea 
komoly minıségi márkát jelent számukra. Arra kérdésre, 
hogy részesedést szereznének-e a német cégben azt 
mondta, hogy ahhoz a német tulajdonosoknak kellene 
ıket megszólítaniuk. 
 
/ 1/6 Az AlphaValue a Volkswagen elsıbbségi 
részvényeire szóló ajánlását a korábbi eladásról 
csökkentésre emelte meg. A hathónapos célár 118 euró 
lett.   
 
/ 1/7 A Volkswagen (VOW3) konszerbe tartozó Audi a 
2010-es évben rekord mennyiségő kocsit értékesített. Az 
eladott autók száma éves összehasonlításban 15%-al 
1,09 millióra emelkedett. A német márka elsısorban 
Kínában jeleskedett, ahol az értékesítések éves szinten 
43%-al nıttek, valamint az USA-ban, ahol 23%-al több 
kocsit adtak el. A társaság vezetısége abban bizakodik, 
hogy a növekvı kínai piacnak köszönhetıen az Audi az 
idei évben is rekord mennyiségő kocsit ad majd el, 
valamint 2015-re a luxusautók ranglistáján az elsı helyre 
kerül a jelenlegi BMW (BMW) helyére. A társaság az idei 
év folyamán az egész világon (Kínát leszámítva) 11,6 
milliárd euró értékben kíván befektetni. 
 
/ 1/7 A JP Morgan 104 euróról 112 euróra emelte meg 
a Siemens (SIE) részvényeinek célárát. Az ajánlás 
továbbra is felülsúlyozáson maradt. A Sanford C. 
Bernstein & Co. a társaság célárát 81 euróról 86 euróra 
emelte meg, a minısítés "market perform" maradt. 

A DAX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

DAX 6 914 6 948 + 0,49 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ Az európai részvénypiacok követteék az amerikai 
piacok mozgását, és az év elsı hetén emelkedtek. Az 
emelkedések hátterében elsısorban a makrogazdasági 
adatok álltak Európából és a tengerentúlról. Úgy látszik, 
hogy az eurozóna adósságproblémái egy idıre a háttérbe 
szorultak, azonban Belgiím és a PIIGS országok CDS-
felárainak növekedése arra enged következtetni, hogy a 
befektetık óvatossága még nem tőnt el. A DAX index 
valamelyest elmaradt a többi piac teljesítményétıl és 
mindössze 0,5%-al került feljebb. Elsısorban az 
autógyárak jeleskedtek, a Daimler 7,5%-al, a 
Volkswagen pedig 5,3%-al emelkedett. A hét nyertese a 
Porsche lett, mely 17%-os száguldást mutatott be. A 
másik oldalon a legnagyobb mértékő csökkenést a BASF 
(-4,4%) és a Linde (-3,4%) részvényei szenvedték el. 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ A szezonális hatásoktól megtisztított decemberi 
munkanélküliségi ráta 7,5%-ot tett ki, ami megfelelt az 
elemzıi várakozásoknak. A novemberi ráta szintén 7,5%-
os volt. 

/ A szolgáltatói beszerzési menedzserindex 
decemberben elérte az 59,2 pontot szemben a becsült  
58,3 ponttal. 

/ Németországban az ipari megrendelések száma a 
szezonális hatásoktól megtisztítva éves 
összehasonlításban 20,6%-al emelkedett a várt 15,9%-
os növekedés helyett. 

/ A német kiskereskedelmi forgalom novemberben havi 
alapon 2,4%-al csökkent a várt 1,0%-os növekedés 
helyett. Az éves növekedés mindössze 2,0%-os volt, a 
piac 3,0%-ra számított. Az azt megelızı havi 2,3%-os 
emelkedés 0,1%-ra lett kiigazítva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  


