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Hírek a cseh piacról 
 
/ AAA Auto 
2/3 Az AAA Auto Group arról számolt be, hogy a januári 
forgalom éves összehasonlításban több mint 50%-al 
emelkedett. A társaság januárban 3 185 kocsit adott el, 
ami januári rekordnak számít.  
 
/ ČEZ 
2/4 A UBS a vételi ajánlást adott a ČEZ részvényeire 1 
030 CZK-ás célár mellett.  
 
/ CME 
2/3 A Goldman Sachs 23,9 USD-ról (417 CZK) 21,6 USD-
ra (377 CZK) csökkentette a CME részvényeinek célárát. 
Az ajánlás továbbra is "neutral/attractive" maradt.   
 
  
/ Fortuna 
2/4 Az UniCredit vételre ajánlja a Fortuna részvényeit 126 
koronás célárral. 
  
/ Kit Digital 
1/31 A KIT Digital bejelentette, hogy a 2010-es évben 
felheteıen elérte, esetleg túl is teljesítette a bevételekre 
kitőzött céljait, és az EBITDA-nyereség legalább 18 millió 
dollárt tesz majd ki. A KIT Digital továbbá közölte, 
felvásárolja a Kickapps, a Kewego és a Kyte társaságokat 
összesen 77,2 millió dollár értékben. 
 
/ New World Resources 
1/31 A Komerční banka vételrıl tartásra csökkentette az 
NWR részvényeire szóló ajánlását. A célár 320 cseh 
koronáról 305 koronára lett csökkentve. 
  
/ Telefonica O2 ČR 
2/2 A HSBC a korábbi 510 CZK-ról 450 CZK-ra 
csökkentette a Telefonica O2 részvényeinek célárát. Az 
ajánlás továbbra is felülsúlyozáson maradt.    
   

Mi fog történni? – várható események 

/ 2/7 Ipar, kiskereskedelmi forgalom 
/ 2/8 Munkanélküliség 
/ 2/9 Infláció 
/ 2/10 Unipetrol – 4. negyedéves eredmények 
 

A PX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális hét  Változás 
% 

PX 1226,90 1254,70 + 2,27 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ Sikeres heten van túl a prágai tızsde. Elsısorban a hét 
második fele zajlott komolyabb volatilitám jegyében, mivel a 
cseh piac nem igazán tükrözte a nyugati eseményeket és 
hangulatot. A csütörtöki nyugodt európoai kereskedés 
mellett a prágai tızsde több mint 1%-ot veszített értékébıl, 
pénteken viszont hasonló körülmények között már 1,7%-os 
erısödést tudott felmutatni. A PX index az egész hét 
folyamán 2,27%-os emelkedést produkált. Jó hete volt az 
Erste Banknak, mely 4,5%-al került följebb és ezzel ismét a 
900 koronás szint fölé került. A Komerční banka 1,3%-al 
letět drágább. A ČEZ a 845 koronás szintrıl csütörtökön a 
820 koronás szint alá esett be. Pénteken segítette a UBS 
ajánlása, ezzel a hét folyamán kis mértékő emelkedést 
tudott felmutatni (+1,1%). Folytatta az emelkedést az AAA 
Auto (+2%),miután a társaság Erós januári értékesítési 
adatokról számolt be. Jól szerepeltek a kisebb papírok is, az 
Orco a berlini projekt eladásának bejentése után 7%-al 
került feljebb. Volatilit volt a kereskedés a CME-nél is, mely 
a zuhanások után még mindig nem tudott feltápászkodni (-
2,4%).  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 
 
/ A Cseh Nemzeti bank tanácsa a várakozásoknak 
megfelelıen rekord alacsony szinten hagyta az alapkamat 
mértékét. A szavazás már azonban nem volt ennyire 
egyértelmő, az eredmény 4:3 lett. Singer, a Cseh Nemzeti 
Bank vezére úgy nyilatkozott, hogy az inflációs nyomás 
decemberhez képest emelkedett. A nemzeti bank szerint a 
cseh GDP a 2010-es évben 2,4%-al emelkedett a korábbi 
2,3%-al szemben, míg az idei évre 1,6%-os növekedést várt 
a korábbi 1,2%-al szemben. A 2012-es évben 3%-os 
növekedés várható.  
 
/ A prágai tızsdén február 1-tıl 20 perccel hosszabb lett a 
kereskedési idı. A folyamatos kereskedés (KOBOS) és a  
SPAD-ban zajló kereskedés 16:20 órakor ér véget. 16:20 és 
16:27 között zajlik a záró fázi.  
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Mi fog történni? – várható események 

/ 2/11 Külkereskedelmi mérleg (December) 
/ 2/11 Michigan Egyetem fogyasztói bizalmi indexe 
(Február) 
/ 4. negyedéves jelentési szezon: – 2/8 Walt Disney, 
2/9 Coca-Cola, Cisco Systems 2/10 Sprint Nestel, Philip 
Morris  
 
 
Hírek az amerikai piacról 

/ 1/31 Az Alpha Natural (ANR) amerikai szénipari 
társaság bejelentette, hogy felvásárolná a konkurens 
Masery Energy (MEE) társaságot, amely a bevételeket 
tekintve az USA negyedik legnagyobb szénkitermelıi 
vállalata. A tranzakció összértéke eléri a 7,1 milliárd 
dollárt. 

/ 1/31 A világ legnagyobb olajvállalata, az Exxon Mobil 
január 31-én arról számolt be, hogy mind a negyedik 
negyedéves, mint pedig az egész 2010-es 
várakozásokat felülmúló eredményeket ért el. A tiszta 
nyereség éves összehasonlításban 53%-al 9,25 milliárd 
dollárra emelkedett, ami részvényenkénti 1,85 dollárnak 
felel meg (a piac 1,63 dollárt várt). Az Exxon Mobil 
egész 2010-es évi tiszta nyeresége csaknem 60%-al 
30,46 milliárd dollárra emelkedett. A 2010-es negyedik 
negyedéves bevételek elérték a 105,2 milliárd dollárt 
(míg az egész évi bevételek a 383,2 milliárd dollárt), az 
elemzık 100,12 milliárd dollárt vártak.  

/ 2/2 A Time Warner médiatársaság a negyedik 
negyedévben 67 centes részvényenkénti nyereséget ért 
el. Az elemzık 62 centet vártak. A bevételek 7,812 
milliárd dollárt tettek ki a várt 7,463 milliárd dollárral 
szemben. A társaság 11%-al emeli meg az osztalékot. 

/ 2/2 A Visa piaczárás után nyilvánosságra hozta az 
elsı fiskális negyedévi eredményeit. A tiszta nyereség 
884 millió dollárt tett ki ("A" típusú részvényenként 1,23 
USD) az elızı évi 763 millió dollar után (1,03 USD). A 
tiszta bevételek elérték a 2,2 milliárd dollárt. Az elemzık 
részvényenkénti 1,20 dolláros nyereséget és 2,22 
milliárd dolláros bevételt vártak. 

/ 2/3 A Mastercard (MA) negyedik negyedéves 
jelentésében arról számolt be, hogy a bevételei 
csaknem 11%-al 1,44 milliárd dollárra emelkedtek (várt: 
1,43 milliárd USD). A tiszta nyereség 31%-al 418 millió 
dollárra nıtt (részvényenként 3,18 USD), miközben a 
piac mindössze 398 millió dollárt jósolt (3,05 USD). 

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

Index Múlt hét  

 

Aktuális hét 

 

Változás 
% 

DJ 11 824 12 092 + 2,27 

NASDAQ 2 687 2 769 + 3,07 

S&P 500 1 276 1 311 + 2,71 
 
Kommentár az indexek mozgásához 
 
/ Az egy hétig tartó szünet után a Wall Street-re ismét 
visszatért az optimizmus. Ezt segítette a gyorsjelentési 
szezon, és a kínai, európai és amerikai makrogazdasági 
adatok sorozata. Ezek közül elsısorban a beszerzési 
menedzserindex adatait lehet kiemelni, melyek igazolni 
látszanak a gazdaság élénkülésével kapcsolatos 
várakozásokat. Bár a pénteki nagy figyelemmel kísért 
munkaerıpiaci adatok vegyesen alakultak (az újjonnan 
létrehozott munkahelyek száma jócskán elmaradt a 
várakozásoktól, azonban a munkanélküliségi ráta 9%-ra 
csökkent), a piacok ennek ellenére nem inogtak meg. Az 
egyiptomi feszültségek – melyek az elızı hét péntekén 
komoly eladásokat generáltak – a piacokat most nem 
nyugtalanította. A gyorsjelentési szezon keretében az S&P 
500 index társaságai közül már 287 jelentett, és ezek 
73%-ra fölülmúlta az elemzıi várakozásokaz. Az egyes 
szektorok közül az alapanyagszektor jeleskedett a 
legjobban, mely éppen a javuló gazdasági kilátások miatt 
tudott ennyire emelkedni. Az energetikai részvényekre jó 
hatással volt az Exxon Mobil vártnál jobb eredménye, 
valamint a szénipari Alpha Natural akvizíciója.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Az USA-ban a decemberi hónapban a személyes 
jövedelmek 0,4%-al emelkedett a korábbi 0,3%-os 
növekedés után (a kiigazítások után 0,4%). A személyes 
fogyasztás 0,7%-al nıtt, míg az elızı 0,4%-os 
növekedést 0,3%-ra igazították ki. Az elemzık a 
jövedelmek 0,4, míg a fogyasztás 0,3 százalékos 
emelkedésével számoltak. 

/ Az amerikai munkaadók a magánszektorban januárban 
csak 50 ezer új munkahelyet hoztak létre, miközben az 
elemzık 145 ezres emelkedéssel számoltak a decemberi 
139 ezres növekedés után. A mezıgazdasági ágazaton 
kívül a köz- és a magánszférában a teljes 
foglalkoztatottság 36 ezerrel emelkedett. A 
munkanélküliségi ráta eközben 9%-ra csökkent, ez 
elemzık 9,5%-ra történı növekedéssel számoltak. 
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Hírek a német piacról 
 
/ 1/31 Az E.On (EOAN) energetikai és gázipar társaság 
a 2012-es és 2013-as év folyamán 1,133 milliárd euró 
értékben vásárol vissza kötvényeket. 
 
/ 2/1 Európa legnagyobb félvezetıi vállalata, az 
Infineon Technologies AG várakozásokat felülmúló elsı 
fiskális negyedévi eredményekrıl számolt be. A társaság 
ezúttal megemelte az idei várakozásokat is. Ennek 
hátterében az autóiparban a félvezetıi termékek iránti 
kereslet növekedése áll. Az elsı negyedéves nyereség 
elérte a 232 millió eurót, a piac 161,3 millió eurót várt. A 
bevételek éves összehasonlításban 2,1%-al 922 millió 
euróra csökkentek a várt 927 millió euróval szemben. Az 
eredményekre a részvények pozitívan reagáltak. 
 
/ 2/2 A Citigroup a korábbi tartásról vételre emelte meg 
a Daimler részvényeire szóló ajánlását. A célár 51 euróról 
65 euróra lett megemelve. 
 
/ 2/3 A Munich Re arról számolt be, hogy a nyeresége a 
negyedik negyedévben 38%-al csökkent. A speciális 
tételektıl megtisztított nyereség 480 millió eurót tett ki 
az elızı évi 780 millió euró után. Az elemzık 521 millió 
euróra számítottak. A Munich Re ennek ellenére 50 
centtel 6,25 euróra emelte meg a részvényenkénti 
osztalékot. Az egész éves nyereség elérte a 2,43 milliárd 
eurót, miközben az elemzık 2,4 milliárd eurót vártak. A 
Munich Re a 2011-es évre is hasonló nyereséget vár. 
 
/ 2/3 A Merck (MRK) német gyógyszeripari társaság 
nyilvánosságra hozta a 2010-es negyedik negyedévi 
eredményeit. Az elért 12,09 milliárd dolláros bevétel 
fölülmúlta az elemzık által várt 11,52 milliárd dollárt. A 
tiszta nyereség mértékét nagyban befolyásolták a 
vorapaxar gyógyszer sikertelen fejlesztésével kapcsolatos 
leírások tételei. Ezeket beszámítva a Merck a negyedévet 
531 millió dolláros veszteséggel zárta (részvényenként 
0,17 USD). Az egyszeri tételektıl megtisztított a 
nyereség elérte a 2,76 milliárd dollárt (részvényenként 
0,88 USD), miközben az elemzık 2,57 milliárd dollárt 
vártak (részvényenként 0,83 USD). 
 
/ 2/3 Németország legnagyobb banka, a Deutsche Bank 
arról számolt be, hogy a tiszta nyeresége a negyedik 
negyedévben 54%-al 601 millió euróra csökkent, ami 
elmaradt a várakozásoktól. Ennek oka a Deutsche 
Postbank és a Sal. Oppenheim Group társaság 
felvásárlásával kapcsolatos kiadások voltak.  

A DAX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

DAX 7 103 7 216 + 1,60 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A jobb makrogazdasági adatok miatt kialakult kedvezı 
hangulatnak köszönhetıen az európai részvényindexek 
megszakították a két hétig tartó csökkenést, és jelentıs 
mértékben tudtak emelkedni. Ebbıl elsısorban az 
alapanyagszektor tudott profitálni. De ezen kívül jó hetet 
zárt a félvezetıi szektor is, miután ARM Holdings és az 
Infineon kedvezı eredményekrıl számolt be. A 
részvényindexek teljesítményére még az egyiptomi 
feszültségek sem voltak hatással, miután Moubarak elnök 
elutasította, hogy elhagyná funkcióját. A hangulaton 
Trichet, az Európai Központi Bank vezérének szavai sem  
tudtak változtatni, miután az EKB továbbra is változatlan 
szinten hagyta az alapkamatot (a várakozásoknak 
megfelelıejn). Trichet úhly nyilatkozott, hogy a jelenlegi 
inflációs nyomást a növekvı energia- és nyersanyagárak 
keltik, azonban közép- és hosszútávon az infláció a 2%-
os inflációs célon belül kell, hogy maradjon. A DAX index 
képviselıi közül a legnagyobb mértékben a K+S 
részvényei emelkedtek (+7,6%), ıket követték a 
pénzügyi papírok (DBK +6%, ALV+5,5 %, MUV2 +5%). 
A Volkswagen részvényei mintha hullámvasuton lettek 
volna, mely visszaadta az elızı heti emelkedéseket és a 
hét legveszteségesebb részvénye lett (-4,2%). Ezen kívül 
a többi autógyár részvényei csökkentek (DAI -3,9%, 
MAN -3,2%).  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Decemberben a kiskereskedelmi forgalom havi alapon 
0,3%-al csökkent, míg éves szinten 1,3%-al. A becsült 
2,0 illetve 1,1 százalék helyett. 

/  Az eurozónában a munkanélküliségi ráta 
decemberben stabilan 10%-on maradt, miközben az 
elemzık 10,1%-os értékre számítottak. 

/ A német ipari beszerzési mendzserindex januári értéke 
elérte a 60,5 pontot a várt 60,2 ponttal szemben. Az 
eurozónában az index 57,3 pontot tett ki (várt: 56,9 
pont). 

Mi fog történni? – várható események 

/ 2/7 Gyári megrendelések (December) 
/ 2/8 Ipari megrendelések (December) 
/ 2/9 Külkereskedelmi mérleg (December) 
/ Gyorsjelentési szezon – 2/11 ThyssenKrupp 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


