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Hírek a cseh piacról 
 
/ Komerční banka 
1/25 A svájci UBS a Komerční banka részvényeinek 
célárát 4 800 koronára emelte meg a korábbi 4 500 
koronáról. Az ajánlás továbbra is vételen maradt. A UBS 
azt feltételezi, hogy a Komerční Banka rendkívüli 
soztalékot fizet majd ki.  
1/27 A fejlesztési minisztréium szerint a 2010-ben 
nyújtott jelzáloghitelek forgalma 15%-al emelkedett, 
ezzel elérte a 84,8 milliárd cseh kolonát az elızı évi 73,9 
milliárd után. A piac 2007-ben érte el a csúcsot, akkor a 
pénzügyi intézetek 142,3 milliárd korona nagyságú hitelt 
nyújtottak. 
 
/ New World Resources 
1/26 A Goldman Sachs 11,50 fontra (mintegy 314 CZK) 
emelte mega z NWR részvényeinek célárát a korábbi 
8,50 fontról. Az ajánlás továbbra is „neutral/attractive“ 
maradt.  
1/28 Az NWR arról számolt be, hogy sikerült teljesíteni a 
2010-re kitőzött szénkitermelési célokat, valamint a 
várakozások szerint a 2011-es évben 11 millió tonna 
szenet és 800 ezer tonna kokszot termel ki. Az elsı 
negyedévre megállapított koksz átlagos ára 339 eurót 
tesz ki (negyedéves szinten +1%). Míg az energetikai 
szén átlagos 2011-es ára 71 eurót tesz ki, ami éves 
összehasonlításban 13%-os emelkedésnek felel meg. A 
koksz-szén elsı negyedéves ára 165 euró lesz 
tonnánként (negyedéves szinten +9%).  
 
/ Unipetrol 
1/26 Az Unipetrol 2010-es negyedik negyedévi 
kiválasztott pénzügyi és üzemi mutatói enyhén 
fölülmúlták a mi várakozásainkat. A becsléseink azzal 
számoltak, hogy a finomítói termékek értékesítésébıl 
származó bevételek a kiskereskedelmi szegmenssel 
együtt elérik a 894 ezer tonnát, a valóságban 897 ezerr 
tonna értékesítésére került sor. A petrokémiai termékek 
értékesítésével kapcsolatban a mi becsléseink 417 ezer 
tonnáról szóltak, eközben az Unipetrol 425 ezerrıl 
számolt be. A finomítói és petrokémiai hányad adatai 
ismertek voltak, így azok a várakozásoknak megfelelıen 
alakultak.  

Mi fog történni? – várható események 

/ 2/3 Cseh Nemzeti Bank – kamatdöntés 

 

A PX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális hét  Változás 
% 

PX 1268,20 1226,90 - 3,26 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A prágai tızsde az elmúlt 8 hónap legnagyobb heti 
csökkenését szenvedte el. A PX index 3,26%-al került 
lejjebb, a héten három napot töltött a negatív 
tartományban. Az eladói nyomás nem volt összhangban 
a fejlett piacok mozgásával, mivel azokon nem láthattunk 
ilyen mértékő csökkenések. A csökkenés részben 
magyarázható az elmúlt emelkedések profitrealizálásával, 
valamint azzal, hogy a befektetık részben kivonultak a 
fejlıdı piacokról. A profitrealizálás elsısorban a ČEZ 
részvényeire sújtott le, mivel azok az idei jó szerepelés 
után heti bontásban 7%-ot veszítettek értékükbıl. 
Különösebb hír nélkül folytatta a csökkenést a CME 
médiatársaság is (-8,5%). Az Unipetrol (-3,1%) 
nyilvánosságra hozta a negyedik negyedéves üzemi 
mutatókat, melyek nem adtak különösebb útmutatást. A 
részvény árfolyama hosszabb idı után a 190 koronás 
szint alá csökkent. Továbbra is volatilis volt a kereskedés 
az NWR-nél (-0,1%). A részvény árfolyama elıször a 295 
koronás szintre kapaszkodott fel, de aztán a termelés és 
termelıi árak csökkenésének hatására 280 koronára 
korrigált vissza. A gyorsan elért emelkedéseket részben 
realizálták a Telefonica O2 részvényesei is (-2,7%). A 
papír a hét folyamán a 400 koronás szint megtartásáért 
szállt harcba, ami végül is sikerült.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 
 
/ A Munka- és szociálisügyi hivatal elemzése szerint a 
munkanélküliségi ráta januárban 9,8%-ra emelkedett a 
korábbi 9,6%-ról.  
 
/ 2011.2.1-tıl a prágai tızsdén a kereskedési idı 20 
perccel lesz meghosszabbítva. A folyamatos kereskedés 
(KOBOS) és a SPAD-ban történı kereskedés 16:20 óráig 
tart majd. 16:20 és 16:27 között az aukciós fázisra kerül 
majd sor.  
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Hírek az amerikai piacról 

/ 1/24 A Halliburton (HAL) amerikai energetikai 
társaság nyilvánosságra hozta negyedik negyedéves 
eredményeit, melyben kedvezı adatokat közölt. A 
bevételek elérték az 5,16 milliárd dollárt (40%-os 
növekedés éves szinten), miközben a várakozások 4,87 
milliárdról szóltak. Hasonlóan alakult a tiszta nyereség 
is, mely éves összehasonlításban 150%-al 642 millió 
dollárra emelkedett (részvényenként 0,7 USD), az 
elemzık mindössze 581 millió dollárt jósoltak (0,63 
USD). A kedvezı eredményekben közrejátszott az USA 
gazdaságának élénkülése. 

/ 1/24 A McDonald's a negyedik negyedévben 
részvényenkénti 1,16 dolláros nyereséget ért el a várt 
1,15 dollárral szemben. A társaság bevételei 6,21 
milliárd dollárt tettek ki (várt: 6,20 milliárd USD). Az 
összehasonlítható forgalom 5,0%-al nıtt a becsült 5,1% 
helyett. Az USA-ban a bevételek 4,4%-al emelkedtek 
(várt: 3,9%), míg Európában 3,4%-al (4,5%). 

/ 1/25 Az USA harmadik legnagyobb vegyipari 
vállalata, a DuPont a negyedik negyedéves jelentésében 
részvényenkénti 50 centes nyereségrıl számolt be a 
várt 31 cent helyett. A bevételek szintén kellemes 
meglepetést okoztak, azok ugyanis elérték a 7,4 milliárd 
dollárt, miközben a becslések 6,91 milliárdról szóltak. A 
társaság a korábbi 3,3 - 3,6 dolláros részvényenkénti 
nyereség helyett 3,45 - 3,75 dolláros nyereséget vár a 
2011-es évben. Az elemzık 3,51 dollárt jósolnak. 

/ 1/26 A repülıgépgyártó Boening (BA) nem túl 
nyugtató negyedéves eredményekrıl számolt be. A 
bevételek éves szinten csaknem 8%-al 16,55 milliárd 
dollárra csökkentek, ezzel elmaradtak a 17,04 milliárd 
dolláros piaci konszenzustól. A tiszta nyereség szintén 
csalódást keltı lett, az ugyanis éves összehasonlításban 
35%-al 832 millió dollárra esett vissza (részvényenként 
1,11 USD), miközben az elemzık 843 millió dollárt 
vártak (1,12 USD). A gyengébb eredmények mögött a 
Boening 777-es és 747-es gépek alacsonyabb számú 
megrendelései, valamint a 787-es fejlesztéseivel 
kapcsolatos magasabb kiadások álltak.  

/ 1/27 A Microsoft várakozásokat felülmúló 
eredményekrıl számolt be elsısorban a mozgás- és 
hangérzékelı Xbox Kinect iránti keresletnek 
köszönhetıen. A társaság tiszta nyeresége 6,63 milliárd 
dollárt tett ki (részvényenként 77 cent), miközben a 
várakozások 68 centrıl szóltak. A társaság az elızı év 
negyedik negyedévében 6,66 milliárd dolláros 
nyereséget könyvelt el (74 cent). A bevételek 4,9%-al 
20 milliárd dollárra emelkedtek a várt 19,1 milliárd 
helyett. 

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

Index Múlt hét  

 

Aktuális hét 

 

Változás 
% 

DJ 11 872 11 824 - 0,41 

NASDAQ 2 689 2 687 - 0,10 

S&P 500 1 283  1 276 - 0,55 
 
Kommentár az indexek mozgásához 
 
/ Az amerikai részvények a múlt hét folyamán 
visszaestek, ahol a kereskedési hangnemet (elsısorban a 
hét második felében) geopolitikai események határozták 
meg. Azok fıleg az egyiptomi feszültségekrıl és 
demonstrációkról szóltak, ahol 30 év után megdılni 
látszik Mubarak hatalma. Mindez azt eredményezte, hogy 
az S&P 500 index a pszichológiai 1 300 pontos szint 
közelében történı néhány napig tartó kereskedés után a 
pénteki napon rég nem látott 1,8%-al esett vissza. 
Viszont az is elképzelhetı, hogy a befektetık számára az 
egyiptomi események csak egy jelzés volt a 
profitrealizálás mellett a korábbi idık meredek 
emelkedése után. A folytatódó gyorsjelentési szezonban 
néhány nyugtalanító szám is napvilágot látott. Itt 
elsısorban a nagyobb vállalatokról van szó, így nyomás 
alá kerültek a Ford, az Amazon, a Microsoft és a SanDisk 
részvényei. Ezzel beigazolódni látszik ami feltevésünk, 
hogy a pozitiv várakozások már be voltak árazva a 
részvények árfolyamába. A következı hét kereskedése 
szempontjából a makrogazdasági adatok (amerikai 
munkaerıpiaci adatok) és a vállalati eredmények lesznek 
meghatározóak. 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Az USA-ban a fogyasztói bizalom januárban 60,6 
pontra emelkedett a várt 54,0 pont helyett. 

/ Az USA-ban bruttó hazai össztermék a negyedik 
negyedévben évesítve 3,2%-al emelkedett, ezzel nem 
érte el a várakozásokat, azok ugyanis 3,5%-os 
növekedésrıl szóltak, miközben az azt megelızı 
negyedévben 2,6%-al emelkedett a GDP. Kellemes 
meglepetést okozott a személyes fogyasztás, mely 4,4%-
al nıtt, az elemzık mindössze 4%-os növekedéssel 
számoltak. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 1/31 Személyes fogyasztás (December) 
/ 2/1 Termelıi ISM index (Január) 
/ 2/2 Munkahelyek változása a magászektorban 
/ 2/4 Mezıgazdaságon kívüli munkahelyváltozások 
/ Vállalati eredmények – 1/31 Exxon Mobil, 2/1 Archer 
Daniels Midland, UPS, Broadcom 2/2 Visa 2/3 MasterCard  
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Hírek a német piacról 
 
/ 1/24 A Goldman Sachs 130 euróról 153 euróra emelte 
meg a Siemens (SIE) részvényeinek célárát. 
 
/ 25/1 Európa legnagyobb gépészeti vállalata, a 
Siemens arról számolt be, hogy az elsı fiskális negyedévi 
nyeresége 16%-al 1,72 milliárd euróra emelkedett. A 
rendszeres tevékenységbıl származó nyereség 1,79 
milliárd eurót tett ki a várt 1,53 milliárddal szemben. A 
bevételek 19%-al 22,59 milliárd euróra emelkedtek. A 
megújuló energiaforrások divíziója 81%-al tudta növelni 
a bevételeket. 
 
/ 1/26 A Volkswagen néhány héten belül növelni 
szeretné az oroszországi termelését. Európa legnagyobb 
autógyára Oleg Děripaska milliárdos tulajdonában lévı 
OAO Gaz társasággal mőködik majd együtt. Az autógyár 
ezt a döntés azután hozta meg, hogy az oroszországi 
értékesítések a múlt évben 40%-al emelkedtek. A tervek 
szerint az OAO Gaz évente 100 ezer kocsit gyárt majd le.  
 
/ 1/26 Az SAP (SAP) negyedik negyedéves nyeresége 
éves összehasonlításban 36%-al csökkent. A csökkenés 
hátterében az a büntetés áll, melyet kénytelen volt 
kifizetni a konkurens Oracle (ORCL) társaságnak a 
szerzıi jogok megsértése miatt. A nemzetközi eljárás 
szerint a tiszta nyereség 437 millió eurót tett ki, 
miközben egy évvel korábban a társaság 682 millió eurós 
nyereséget könyvelt el. A társaság az idei évben az 
üzemi nyereség 16%-os emelkedésével számol. 
 
/ 1/26 A Nomura a korábbi semlegesrıl csökkentésre 
módosította a Deutsche Boerse (DB1) részvényeire szóló 
ajánlását. 
 
/ 1/27 A Nokia (NOK, BAANOKIA) finn mobiltelefon-
gyártó 2010-es negyedik negyedéves eredményei 
fölülmúlták a várakozásokat. A bevételek éves szinten 
6%-al 12,7 milliárd euróra nıttek, a piaci konszenzus 
mindössze 12,4 milliárd volt. A tiszta nyereség elérte a 
745 millió eurót (részvényenként 0,20 EUR), miközben az 
elemzık mindössze 529 millió eurót jósoltak (0,14 EUR). 
A nyereség éves összehasonlításban már nem alakult 
ilyen jól, az ugyanis 2009 negyedik negyedévében 882 
millió eurót tett ki, vagyis 16%-os csökkenésrıl 
beszélhetünk, A piaci részesedés 4%-al 31%-ra 
csökkent. Az okostelefonok magasbb értékesítései által 
elemzıi várakozásokat felülmúló eredmények arról 
tanuskodnak, hogy a társaság tudott reagálni az Apple 
(AAPL) és a Google (GOOG) fı konkurensek piacra 
lépésére. 

A DAX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

DAX 7 062 7 103 + 0,57 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ Az egyiptomi feszültségek miatt az európai részvények 
a pénteki kereskedés során visszadták a héten 
megszerzett emelkedéseket. Mindezek ellenére a német 
piac kisebb mértékő emelkedést tudott produkálni, a 
DAX index a hét alatt 0,6%-al emelkedett. Az 
emelkedésben elsısorban a ciklikus papírok jártak az 
élen, ahol elsısorban az Infineon Technologies (+6,4%), 
a Volkswagen (+5,6%) és az SAP (5%) jeleskedett. A 
korábbi emelkedésekbıl visszakorrigáltak a közmővek 
részvényei (E.ON -2,5%, RWE -4,7%). Ezekre nem volt 
jó hatással az RWE vezérének kijelentése, miszerint a 
társaság nem maz alacsony villamosenergia-árak miatt 
az idén nem lesz képes növelni árait.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Az elızetes adatok szerint az ipari beszerzési 
menedzserindex januárban 60,2 pontra emelkedett a 
várt 60,9 pont helyett. A decemberi értéket 60,7 pontra 
igazították ki. 

/  A GfK elemzése szerint a fogyasztói bizalom 
februárban 5,7 pontra emelkedik a becsült 5,4 pont 
helyett. 

/ Az CPI fogyasztói árindex januárban havi alapon 
0,5%-al csökkent, éves szinten pedig 1,9%-al 
emelkedett. A becslések -0,3 illetve 2,0 százalékról 
szóltak. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 1/31 Kiskereskedelmi forgalom (December) 
/ 2/1 Munkanélküliségi ráta (Január) 
/ Gyorsjelentési szezon – 2/1 Infineon Technologies 2/3 
Deutsche Bank, Munich Re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  


