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Hírek a cseh piacról 
/ ČEZ 
23/2 A Deutsche Bank a korábbi 1 000 CZK-ról 950 CZK-ra 
csökkentette a ČEZ részvényeinek célárát. Az ajánlás 
továbbra is vételen maradt.  
 
/ CME 
23/2 A CME médiatársaság a negyedik negyedévben 
várakozásokat fölülmúló bevételt ért tel (257,4 millió USD). 
A tiszta nyereség szintén meghaladva a piaci várakozsáokat 
61,8 millió dollárt tett ki. 
 A társaság az egész év alatt 737,1 millió dolláros bevételre 
tett szert, miközben korábban 710-725 millió dollárral 
számolt. A cég 2009-ben és 2010-ben részleges 
átszervezésen esett át, miután eladta az ukrán eszközeit, 
viszont megerısítette a pozícióját Bulgáriában. A vezetıség 
azzal számol, hogy az idei évben mindenütt élénkül majd a 
piac, ahol a társaság jelen van. A cég az elsı negyedévben 
mindenütt emelkedést vár kivéve Romániát, ahol az 
élénkülés várhatóan a második negyedévben kezdıdhet 
meg. Középtávon a társaság a nyereség jelentıs 
emelkedéséhez szeretne visszatérni, azonban a 2011-es 
évre konkrét kilátásokat nem közölt.  
 
/ Erste Bank  
25/2 Az Erste Bank negyedik negyedéves tiszta nyeresége 
elérte a 278,6 millió eurót, míg az egész 2010-es évben 
1,02 milliárd eurós nyereséget termelt, melybıl a bank – 
akárcsak tavaly – 0,65 eurós részvényenkénti osztalék 
kifizetését javasolja. A bank azzal számol, hogy a javító 
fotelek csökkenése miatt a nyereségesség tovább nı majd, 
azonban az eredményekre kedvezıtlen hatással lesz az 
osztrák és a magyar különadó. 
  
 / New World Resources 
24/2 Az NWR kitermelıi vállalat a negyedik negyedévben 
465,6 millió eurós bevételt ér tel, ezzel kissé elmaradt a 
piaci várakozásoktól. A tiszta nyereség 69,7 millió eurót tett 
ki. Éves összehasonlításban jelentıs javulásról 
beszélhetünk. Az egész éves bevétele 1,59 milliárd eurót 
tett ki, míg a tiszta nyeresége 233 millió eurót. A nyereség 
emelkedésének fı motorja a magasabb értékesítési árak 
voltak.  
  
  

Mi fog történni? – várható események 

/ 2/28 ČEZ – 2010-es negyedik negyedéves eredmények 
/ 3/1 Fortuna – 2010-es negyedik negyedéves eredmények 
 

A PX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális hét  Változás 
% 

PX 1237,20 1241,20  + 0,33 

 
Kommentár az index mozgásához 
/ Annak ellenére, hogy a fejlett piacokon a múlt hét 
folyamán lezajlott az idei elsı korrekció, a cseh piac heti 
bontásban a pozitiv tartományban tudott maradni. A PX 
index 0,33%-al került feljebb. A hét egyik napján sem 
történt olyan elmozdulás ami meghaladta volna a 0,3%-ot. 
A másik oldalon bár a pozitiv tartományban tudott maradni 
a cseh piac, azonban az idei évi mozgása a környezı piacok 
teljesítményétıl még mindig elmarad. A hét a gazdasági 
eredmények beszámolásáról szólt, mivel 4 társaság is 
nyilvánosságra hozta eredményeit. A ČEZ tévedésbıl már a 
meghívóban közölte az alapvetı gazadasági eredményeit. A 
2010-es évi gazdálkodás semmilyen meglepetést nem 
okozott, így a piac reakciója jelentéktelen volt. A befektetık 
inkább kivárták a teljes jelentést a menedzsment kilátásaival 
együtt. A ČEZ részvények végül a hét folyamán 1,6%-al 
emelkedtek. Nagyobb volatilitást láthattunk az eredmények 
bejelentése után az NWR-nél (+2%). A papír elıbb a 257 
koronás szintig gyengült, de a hét második felében 
egészen 270 koronáig száguldott. Az árfolyam aztán e szint 
fölött is maradt, melyre jó hatással volt az emelkedı olajár 
is. Szintén az eredmények bejelentése után a legjobb 
teljesítményt a CME nyújtotta (+3,1%). A társaság 
vezetısége az idei évben minden olyan piacon növekedést 
vár, ahol a társaság jelen van, ennek köszönhetıen a 
befektetık vételi kedve is megérkezett. Kisebb csalódást 
okoztak az Erste Bank eredményei, mivel a nagyobb 
nyereség inkább a javító tételek kisebb számának volt 
köszönhetı, míg üzemi szinten a társaság nem érte el a 
piaci várakozásokat. A papír 1,5%-al került lejjebb. Jól 
szerepelt viszont a Komerční banka, mely 1,5%-os 
emelkedést mutatott be.  
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ A közgazdasági minisztérium szerint az általános forgalmi 
adó már az idei év utolsó negyedévében emelkedhet. A 
kormány azt tervezi, hogy a tételek nagy részét a kisebb 
10%-os ráta csoportjából a 20%-osba sorolná. A 
többletbevételt a kormány a nyugdíjreformra fordítaná.  
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Mi fog történni? – várható események 

/ 2/28 Személyes fogyasztások (Január) 
/ 2/28 Chicago – beszerzési mendzserindex (Február) 
/ 3/2 Bézs könyv 
/ 3/2 Munkahelyek változása a magánszektorban 
(Február) 
/ 3/3 A termelıi szektoron kívüli ISM index (Február) 
/ 3/4 A mezıgazdasági ágazaton kívüli munkahelyek 
száma (Február) 
/ 3/4 Munkanélküliségi ráta (Február) 
 
Hírek az amerikai piacról 

/ 2/22 A Home Depot negyedik negyedéves 
részvényenkénti nyeresége elérte a 36 centet, az 
elemzık mindössze 31 centet vártak. A bevételek 
szintén fölülmúlták a várakozásokat (14,57 milliárd 
USD), azok ugyanis 15,13 milliárd dollárt tettek ki. 

/ 2/22 A világ legnagyobb kiskereskedelmi üzletlánca, 
a Wal-Mart a negyedik negyedéves jelentésében a tiszta 
nyereség 27%-os emelkedésérıl számolt be a kiadások 
csökkentésének és az USA-n kívüli bevételek 
növekedésének köszönhetıen. A társaság tiszta 
nyeresége elérte a 6,06 milliárd dollárt (részvényenként 
1,7 USD) a múlt évi 4,76 milliárd után (1,25 USD). A 
teljes bevételek 2,4%-al 116,3 milliárd dollárra 
emelkedtek, míg a tiszta bevételek elérték a 115,6 
milliárd dollárt. Az elemzık részvényenkénti 1,31 
dolláros nyereséget és 117,52 milliárd dolláros bevételt 
vártak. 

/ 2/23 A Hewlett-Packard 2011 elsı negyedévében 
részvényenkénti 1,36 dolláros nyereséget ért el 32,3 
milliárd dolláros bevétel mellett. Az elemzık 1,29 
dolláros részvényenkénti nyereséget és 32,97 milliárd 
dolláros bevételt vártak. Az elızı év azonos 
idıszakában a társaság 1,07 dolláros részvényenkénti 
nyereséget könyvelt el. A társaság vezérigazgatója, Leo 
Apotheker aggodalmát fejezti azt illetıen, hogy a 
bevételek növekedése az idei évben lelassul. A 
befektetık attól tartanak, hogy a társaság 
növekedésének lassulása az egész technológiai ágazat 
lassulását jelzi. 

/ 2/25 A Boening (BA) amerikai repülıgépgyártó állhat 
majd a Pentagon rendelkezésére a repülıgép-
megrendeléseket illetıen. Összesen 179 új repülıgéprıl 
van szó és a szerzıdés értéke eléri a 35 milliárd dollárt. 

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

Index Múlt hét  

 

Aktuális hét 

 

Változás 
% 

DJ 12 391 12 130 - 2,10 

NASDAQ 2 834 2 781 - 1,87 

S&P 500 1 343 1 320 - 1,72 
 
Kommentár az indexek mozgásához 
 
/ A tengerentúli részvények az észak-afrikai események 
miatt a múlt héten az elmúlt három hónap legnagyobb 
csökkenését szenvedték el, mivel a meredeken emelkedı 
olajár veszélyezteti a globális élénkülést. A piac így egy 
korrekción esett át, miután az S&P 500 index 2008 
júniusa óta nem látott szintekre kapaszkodott fel. A 
piacokon még az amerikai háztartások javuló hangulata 
sem tudott segíteni, mivel a fogyasztói bizalmi index 
jócskán meghaladta a várakozásokat. A gyorsjelentési 
szezon lassan a végéhez közeledik, miután a fontosabb 
vállalatok többsége már beszámolt eredményeirıl (a múlt 
héten például a Walmart és a Hewlett-Packard). A 
nyereség szintjén a jelentett vállalatok 66%-a fölülmúlta 
a várakozásokat, míg a bevételek terén ez az arány 69% 
(2009 4. negyedéve óta ez a legmagasabb érték). A 
gyorsjelentési szezont ezzel összességében pozitívan 
lehet értékelni. Az egyes szektorok közül a legnagyobb 
mértékben az ipari társaságok, az alapanyagfeldolgozó 
társaságok és a pénzügyi társaságok csökkentek. A másik 
oldalon az emelkedı olajár – mely a múlt héten 2008 
októbere óta elıször megközelítette a 100 dolláros szintet 
és végül 97,89 dolláron zárt (+13,6%) – az energetikai 
szektort segítette, mely az egyedüli emelkedı szektor lett 
(+1%). A múlt hét két nagy vesztese az eredményeikrıl 
beszámoló Wal-Mart (-6,55%) és a Hewlett-Packard lett 
(-12,4%). 
 
Mi történt – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Februárban a fogyasztói bizalmi index 70,4 pontra 
emelkedett a várt 65,5 pont helyett. 

/ A tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya 
januárban 2,7%-al emelkedett a várt 2,8%-os 
növekedéssel szemben. 

/ A Chicago Fed termelıi aktivitásindex -0,16 pontra 
esett vissza (várt: 0,09 pont). 

/ A bruttó hazai össztermék negyedik negyedéves 
emelkedése negyedéves bontású 2,8%-ra letět kiigazítva 
a korábbi 3,2%-ról. A várakozások 3,3%-ról szóltak. 
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/ 23/2 A német Commerzbank (CBK) kedvezı negyedik 
negyedéves eredményekrıl számolt be. A forgalom 
elérte a 3,2 milliárd eurót, ezzel fölülmúlta a várt 2,98 
milliárd eurót. A tiszta nyereség szintén pozitívan alakult, 
az ugyanis 208 millió eurót tett ki (részvényenként 0,18 
EUR), ami jócskán fölülmúlta az elemzık által várt 136 
millió eurót (0,11 EUR). A bank vezetısége továbbá 
közölte, hogy a 2011-es év folyamán szeretné elkezdeni 
annak a kölcsönnek a törlesztését, melyet még a 
pénzügyi válság idején kapott a kormánytól.  
 
/ 24/2 Az RWE energetikai társaság a negyedik 
negyedéves jelentésében arról számolt be, hogy a tiszta 
nyereség 671 millió eurót tett ki, ami 13,97%-os 
csökkenésnek felel meg éves szinten, a piac 791 millió 
eurót várt. 2009 negyedik negyedévéhez képest a tiszta 
nyereség 13,84%-al csökkent. Az RWE ráadásul azzal 
számol, hogy az idei évben a tiszta nyereség 30%-al 
csökken majd a stagnáló energiaárak és az erımőveket 
sújtó különadók miatt. Az RWE az eszközök eladásával 
és a befektetések korlátozásával 21 milliárd euróról 18 
milliárd euróra szeretné csökkenteni az adósságát.  
 
/ 24/2 Az Allianz (ALV) német biztosító vegyes negyedik 
negyedéves eredményekrıl számolt be. A bevételek 
meghaladták a 26 milliárd eurót (várt: 25,2 milliárd 
EUR). A tiszta nyereség éves szinten 11%-al 1,14 
milliárd euróra emelkedett (részvényenként 2,49 EUR), a 
piac 1,15 milliárd eurót jósolt. Az üzemi nyereség jobban 
alakult, az elérte a 2,15 a milliárd eurót a piac által várt 
1,92 milliárd euró helyett. A társaság bejelentette, hogy 
a 2010-es évi osztalékot részvényenkénti 4,50 euróról 
4,10 euróra emeli meg. 
 
/ 25/2 A Deutsche Telekom (DTE) német 
telekommunikációs társaság csalódást keltı negyedik 
negyedéves eredményekrıl számolt be. A 15,48 milliárd 
eurós bevétel bár meghaladta a várakozásokat (15,38 
milliárd EUR), azonban a további eredmények 
meglehetısen gyengék lettek. Az EBITDA 4,55 milliárd 
eurót tett ki (várt: 4,7 milliárd EUR), míg a végsı 
eredmény 582 millió eurós veszteséget mutat, ami 
mögött a görög és román eszközleírások állnak. A 
társaság a 2011-es évben a bevételek stagnálásával 
számol, ezzel lényegében azon a véleményen van, mint a 
többi európao szolgáltató (pl. France Telecom  vagy 
Telecom Italia), melyek a hazai piacaikon a domináns 
stereo megtartásáért harcolnak. 
 
/ 25/2 A Volkswagen német autógyár arról számolt be, 
hogy a 2010-es évben 6,84 milliárd eurós nyereséget ért 
el a várt 4,96 milliárddal szemben. A bevételek elérték a 
126,9 milliárd eurót, miközben a várakozások 123,5 
milliárdról szóltak. 

A DAX index mozgása 
 

Index Múlt hét  Aktuális 
hét  

Változás % 

DAX 7 427 7 185 - 3,25 

 
Kommentár az index mozgásához 
 
/ A német részvények a múlt hét folyamán komoly 
kiárusításokat szenvedtek el, melyeket az észak-afrikai 
feszültségek indítottak el, valamint az olajár jelentıs 
emelkedése. A befektetık e fejlemények hatására inkább 
realizálták nyereségeiket. A DAX index képviselıi közül a 
legnagyobb csökkenést az RWE részvényei szenvedték 
el, melyekre nemcsak a negatív piacon hangulat sújtott 
le, de a vállalat még csalódást keltı eredményekrıl is 
beszámolt. Pluszban tudtak maradni viszont a 
deffenzívnek számító Fresenius és a Merck papírjai. 
 
Mi történt? – a múlt hét fontosabb eseményei 

/ Az IFO vállalkozói hangulatindex februárban 111,2 
pontot ér tel a várt 110,3 pont helyett és az elızı 110,3 
pont után. 

/ A becslések szerint a fogyasztói bizalmi index 
márciusban 6,0 pontot ért el, miközben a piac mindössze 
5,8 pontot várt. 

Mi fog történni? – várható események 

/ 3/1 Munkanélküliségi ráta (Február) 
/ 3/3 Kiskereskedelmi forgalom (Január) 
/ Gyorsjelentési szezon – 2/28 Bayer AG 3/2 Adidas AG 
3/3 Beiersdorf AG 
 
Hírek a német piacról 
 
/ 2/21 A  Merck (MRK) német gyógyszeripari társaság 
nyilvánosságra hozta negyedik negyedéves eredményeit. 
A bevételek elérték a 2,55 milliárd eurót, melyek 
meghaladták a piaci várakozásokat (2,48 milliárd EUR). A 
rendkívüli tételektıl megtisztított tiszta nyereség 
azonban sokkal rosszabbul alakult, miután az éves 
szinten 18%-al 46,5 millió euróra csökkent 
(részvényenként 0,22 EUR), miközben a piac 60 millió 
eurót jósolt (részvényenként 0,26 EUR). A társaság 
vezetısége a megjelent eredmények tuán bejelentette, 
hogy a 2011-es évben az üzemi nyereség 35 - 45 
százalékos növekedésével, míg a bevételek 13 - 18 
százalékos növekedésével számol. A 2010-es évi 
részvényenkénti osztalék 1,25 euró lesz a 2009-es 1 euró 
után. 
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fejezi ki. Nem lehet kizárni, hogy - tekintettel azon meghatározó tényezık változására, melyek 
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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 
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