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Pražská burza po více než tříprocentním růstu z předchozího týdne tentokrát zvolnila a zaznamenala jen mírný zisk. 

Index PX v pátek uzavřel na hodnotě 986,53 a mezitýdenně posílil o 0,27 %. Jedná se tak o druhý týdenní nárůst 

v řadě. Nejvíce se dařilo akciím energetiky ČEZ, které za celý týden posílily o 1,67 % na 619,50 Kč a dosáhly tak svého 

dvouměsíčního maxima. Růst byl bez kurzotvorné zprávy, nicméně akcie ČEZu jsou v posledních týdnech oblíbených 

titulem mezi investory. Své výsledky za 1H 2014 představila tabáková společnost Philip Morris ČR. Výsledky byly 

meziročně lepší, i díky slabší koruně. Akcie Philip Morris reagovaly pozitivně a mezitýdenně posílily o 0,51 % na 10490 

Kč. Nejvíce ztrátovým titulem týdne byly akcie uhelné NWR (-14,3 % na 3 Kč). Samotné výsledky za 2Q 2014 nijak 

nepřekvapily, dokonce byly mírně lepší na úrovni EBITDA a EBIT díky příznivější nákladové struktuře. Nicméně v tuto 

chvíli mají výsledky hospodaření spíše druhotnou roli, když důležitější bude, zda nakonec bude schválen navržený 

restrukturalizační plán, jenž má za cíl snížit zadlužení společnosti a emitovat nové akcie. O schválení/neschválení 

restrukturalizace se bude jednat v pátek 29. srpna na schůzce mezi NWR a držiteli dluhopisů. Ti tak budou mít konečné 

slovo, zda restrukturalizační plán projde či nikoliv. Pokud majitelé dluhopisů (konkrétně těch nezajištěných dluhopisů) 

plán nepodpoří, pak přijde na řadu alternativní plán spočívající v prodeji dceřiných společností OKD a NWR Karbonia. 

Přijetí alternativního plánu by v podstatě znamenalo vyhlášení insolvence společnosti NWR. 

 

Index 15.8.2014 22.8.2014 Změna 

PX 983,90 986,53 +2,63 (+0,27%) 

 

Klíčové události  

 18/8 – Ceny ve výrobním sektoru v červenci meziročně poklesly o 0,1 %, což je méně než v předchozím měsíci, 

kdy se snížily o 0,2 %. Analytici očekávali výraznější pokles, a to o 0,3 %. Meziměsíčně výrobní ceny stouply o 

0,3 % po předchozí stagnaci (očekávání +0,1 %). Inflační tlaky jsou tak v české ekonomice stále velmi nízké, 

čemuž odpovídá uvolněná měnová politika České národní banky. Ta konkrétně udržuje základní úrokovou sazbu 

na historickém minimu 0,05 % a měnový kurz CZK/EUR se snažní díky svému intervenčnímu režimu udržovat 

nad hladinou 27 CZK/EUR. Cílem je podpořit inflaci, zaměstnanost a celkový výkon ekonomiky. 

 

Firemní zprávy 

 19/8 – Philip Morris ČR – tabáková společnost Philip Morris ČR vykázala za 1H 2014 meziroční nárůst výnosů o 

6,2 % na 6,4 mld. Kč. Čistý zisk meziročně vzrostl o 23,4 % na 1,1 mld. Kč. Hospodářské výsledky byly pozitivně 

ovlivněny oslabením české koruny, bez tohoto vlivu by výnosy meziročně stouply o 2,1 %. Společnost 

zaznamenala zvýšení odbytu v ČR a na Slovensku, naopak byl vykázán nižší odbyt na ostatních trzích.  

 21/8 – NWR – těžební společnost NWR vykázala za 2Q 2014 výsledky, které byly téměř v souladu s očekáváním 

trhu. Výnosy meziročně poklesly o 22 % na 173,8 mil. EUR, a to zejména díky meziročně nižším prodejům 

energetického uhlí. Na úrovni EBITDA bylo dosaženo mírného zisku ve výši 9,4 mil. EUR (meziroční zlepšení 

oproti loňské ztrátě 24,1 mil. EUR) a na úrovni EBIT firma oznámila ztrátu 15,5 mil. EUR (zlepšení oproti ztrátě 

za 2Q 2013 ve výši 372,4 mil. EUR). Provozní výsledky byly mírně lepší než naše očekávání i odhady trhu, když 

NWR vykázalo nižší provozní náklady. Na úrovni konečného výsledku hospodaření NWR zaznamenalo čistou 

ztrátu 30,2 mil. EUR, což bylo v souladu s očekáváním trhu. 

 

Očekávané události 

 29/8 – HDP za 2Q 2014 (druhý, zpřesněný údaj). Dle předběžných údajů ze 14. srpna tuzemské HDP meziročně 

vzrostlo o 2,6 % y/y a mezikvartálně stagnovalo. 

 Firemní výsledky za 2Q 2014: 26/8 – VIG; 27/8 – Pivovary Lobkowicz; 28/8 – Pegas, Fortuna, Stock Spirits 

 

Česká republika 
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Polsko 

Po výrazném více než čtyřprocentním zisku z předchozího týdne polská burza zaznamenala mírnější zisky. Hlavní index 

WIG20 v pátek uzavřel na hodnotě 2439,03 a mezitýdenně posílil o 0,96 %. Jde tak o druhý týdenní růst v řadě. Dařilo 

se akciím energetické firmy Tauron a oděvní společnosti LPP, tedy firmám, které představily své hospodářské výsledky 

za druhý letošní kvartál. Tauron vykázal čistý zisk ve výši 334,4 mil. PLN, meziročně vyšší o 15,3 % a výrazně nad 

odhady analytiků, kteří předpokládali zisk 276,1 mil. PLN. Akcie Tauronu na výsledky reagovaly pozitivně a za celý 

týden vzrostly o 3,16 % na 5,23 PLN. Šéf Tauronu Krzysztof Zawadzki sdělil, že firma stále uvažuje o emisi dluhopisů až 

do výše 2 mld. PLN, a to na přelomu letošního září a října. Maloobchodník s módními oděvy LPP vykázal za 2Q 2014 

čistý zisk 167,7 mil. PLN, což bylo téměř v souladu s očekáváním trhu. Společnost plánuje v roce 2015 vynaložit na 

rozvoj své obchodní sítě 380 mil. PLN, tedy téměř stejně jako letos. Díky této investici by se měly rozšířit obchodní 

prostory o 130 – 150 tis. čtverečních metrů. LPP dále sdělil, že v Německu plánuje v příštích dvou, třech letech otevřít 

20 až 30 značkových prodejen. Akcie LPP za celý týden posílily o 3,06 % na 8250 PLN. Další propad zažily akcie 

uhelné společnosti JSW. Mezitýdenně ztratily 12 % na 31,90 PLN a dostaly se na nová historická minima. Ministr 

hospodářství ve své čtvrtletní zprávě uvedl, že polský uhelný sektor jako celek za první letošní pololetí utrpěl ztrátu 

772,3 mil. PLN, zatímco ve stejném období loňského roku to byl zisk 15,6 mil. PLN. Obrat na trhu s uhlím tak stále 

nepřichází, ceny uhlí zůstávají nadále na nízkých úrovních, což dostává do ztrát nejen české NWR, ale i polské těžaře. 

Akcie konkurenční Bogdanky se však v minulém týdnu negativnímu sentimentu v uhelném sektoru ubránily a mírně 

posílily o 0,57 % w/w na 114,55 PLN. 

 

Index 15.8.2014 22.8.2014 Změna 

WIG20 2 415,76 2 439,03 +23,27 (+0,96 %) 

 

Klíčové události 

 19/8 – Červencová zaměstnanost meziročně, resp. meziměsíčně stoupla o 0,8 %, resp. 0,1 %, což bylo 

v souladu s očekáváním trhu. 

 20/8 – Průmyslová produkce v červenci pozitivně překvapila. Meziročně vzrostla o 2,3 % (očekávání analytiků 

+1,8 %) a zrychlila tak tempo růstu z 1,7 % vykázaných v červnu. Meziměsíčně stoupla o rovná 2 % (očekávání 

+1,7 %), což je výrazné zlepšení z předchozí stagnace. 

 20/8 – Výrobní inflace vykazuje stále velmi nízké hodnoty. Na meziroční bázi výrobní ceny v červenci poklesly o 2 

%. Pokračuje tak deflace, když v červnu ceny klesly o 1,7 % y/y. Meziměsíčně ceny stagnovaly, po 0,1% snížení 

v červnu. Inflační tlaky jsou tak v polské ekonomice stále velmi nízké, centrální banka zatím nemá důvod 

zpřísňovat svou měnovou politiku. 

 

Firemní zprávy 

 19/8 – Lotos – petrochemická firma Lotos vykázala za 2Q 2014 čistou ztrátu ve výši 122,5 mil. PLN. Výsledek 

hospodaření byl výrazně ovlivněn opravnými položkami k aktivům ve výši 545 mil. PLN (o jejich zaúčtování firma 

již informovala 12. srpna). Ve stejném období loňského roku Lotos vykázal čistou ztrátu 126,1 mil. PLN. Očištěný 

provozní zisk za 2Q 2014 činil 71,4 mil. PLN, meziročně o 40 % vyšší. 

 20/8 – Asseco Poland – softwarová společnost Asseco Poland oznámila ve svém regulatorním prohlášení, že 

ING penzijní fond zvýšil podíl ve společnosti nad úroveň 5 %. 

 20/8 – PGE – analytici Unicredit zvýšili cílovou cenu na akcie energetiky PGE o 20 % na 24 PLN, doporučení 

ponechali na stupni „držet“. Unicredit zvýšila výhled cen elektřiny s pozitivním dopadem do hospodaření PGE. 

 

Očekávané události 

 26/8 – Maloobchodní tržby za červenec. Očekávání: 4,7 % m/m, 2,1 % y/y po předchozích -1,1 % m/m a 1,2 % 
y/y v červnu. 

 26/8 – Míra nezaměstnanosti za červenec. Očekávání: 11,9 % po předchozích 12 % v červnu. 

 29/8 – HDP za 2Q 2014 (finální údaj). Dle předběžných údajů ze 14. srpna HDP meziročně vzrostlo o 3,2 % a 
mezikvartálně o 0,1 %. 

 Firemní výsledky za 2Q 2014: 26/8 – velkoobchodní řetězec Eurocash 
                                                        27/8 – energetika PGE, softwarová firma Asseco Poland, pojišťovna PZU 
                                                        28/8 – uhelná firma Bogdanka 
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USA 

Na amerických trzích panovala v uplynulém týdnu dobrá nálada, index S&P 500 zaznamenal nejlepší týden za poslední 

4 měsíce a dokonce překonal znovu své historické maximum, když od magické dvoutisícovky ho děli již opravdu málo. 

Dow Jones se dostal poprvé od konce července nad hladinu 17 tisíc bodů a rostl třetí týden v řadě. Trhy táhly nahoru 

dobrá makro-data z nemovitostního trhu, trhu práce a předstihových ukazatelů. Dále pak převážně pozitivní výsledky 

končící výsledkové sezóny a relativně uklidněná situace kolem Ukrajiny, kde má dojít k jednání nejvyšších představitelů 

hlavních zainteresovaných stran. Uprostřed týdne se věnovala pozornost zveřejněnému zápisu z posledního zasedání 

FED, který odhalil, že je banka příjemně překvapena z vývoje na pracovním trhu, ale pro rychlejší zvýšení sazeb by 

muselo být hospodářské oživení přesvědčivější. Jinými slovy nic nového a znovu žádné konkrétní termíny. Hlavní 

událostí týdne byl však slet nejvlivnějších centrálních bankéřů v Jackson Hole, který začal v pátek, a hned první den 

vystoupila se svým projevem šéfka FEDu. Janet Yellenová zdůraznila, že na trhu stále přetrvává nadbytek kapacit, 

především na trhu práce, čímž nepřímo vyloučila urychlení termínu růstu sazeb. Z jednotlivých sektorů se nejvíce dařilo 

utilitám (+1,40%) a cyklickému spotřebnímu zboží (+1,31%). Více než procento si připsaly také informační technologie a 

finanční sektor. V červených číslech skončil pouze telekomunikační sektor (-0,26%) a materiály (-0,13%). Akviziční 

apetit firem dále pokračoval, když Dollar General nabídl 9,7 mld. dolarů za konkurenta Family Dollar a akcie obou 

společností velmi solidně rostly. Firma však nabídku odmítla, neboť prý upřednostní předchozí nabídku ze strany Dollar 

Tree. Velký pohyb akcií zaznamenala změna ve vedení společnosti Aeropostale, kde se po více než třech letech vrací 

její bývalý šéf Julian Geiger a akcie reagovaly na tuto zprávu téměř 20% růstem. Z končící výsledkové sezóny byla 

velmi sledována čísla největšího amerického řetězce obchodů s vybavením pro domácnost Home Depot. Firma za 

druhý kvartál zvýšila zisk, tržby i celoroční výhled a její akcie posílily o 5%. O den později zveřejnil čísla konkurent 

Lowe´s, který sice také překonal očekávání, ale zároveň snížil výhled tržeb a akcie tak reagovaly poklesem. Akcie 

technologického giganta Apple překonaly v týdnu svá historická maxima z roku 2012 a po jejich splitu se poprvé 

obchodují nad 100 dolary. Bank of America urovnala spor s ministerstvem spravedlnosti týkajícího se neférových 

prodejů hypotečních dluhopisů před krizí v roce 2008 a obě strany se dohodly na pokutě ve výši 16,7 mld. dolarů. Dolar 

pokračoval na posilující vlně, když k euru se obchodoval již pod hranicí 1,33.   

Index 15.8.2014 22.8.2014 Změna 

Dow Jones Industrial Average 16 662,91 17 001,22 +338,31 (+2,03 %) 

S&P 500 1 955,06 1 988,40 +33,34 (+1,71 %) 

NASDAQ Composite 4 464,93 4 538,55 +73,62 (+1,65 %) 

 
Klíčové události 
 

 19/8  – Inflace (m-m) (červenec): aktuální hodnota: 0,1 %, očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,3 %, 
Inflace (r-r) (červenec): aktuální hodnota: 2,0 %, očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,1 %  

 21/8 – PMI ve výrobě (Markit) (srpen): aktuální hodnota: 58,0 b., očekávání trhu: 55,7 b., předchozí hodnota: 
55,8 b.  
 

Firemní zprávy 

 Home Depot – 19/8 – Největší americký řetězec obchodů s vybavením pro domácnost Home Depot reportoval 

pozitivní výsledky za 2Q díky silné letní sezóně. Tržby Home Depot ve druhém kvartále vzrostly na 23,8 mld. 
USD (+5,7 %). Čistý zisk dosáhl 2,05 mld. USD (+14,2 %) neboli 1,52 dolaru na jednu akcii. Společnost tak 
překonala očekávání analytiků nastavená na 23,57 mld. USD v případě tržeb a 1,44 USD zisku na jednu akcii. 
Home Depot navíc zvýšil výhled celoročního hospodaření. Společnost zvýšila očekávaný zisk na akcii o deset 
centů na 4,52 USD a u tržeb počítá s růstem o 4,8 %. Během druhého pololetí firma plánuje odkoupit zpět 
vlastní akcie v objemu 3,5 mld. USD. 

 Medtronic – 19/8 – Medtronic, výrobce zdravotních pomůcek ohlásil výsledky za první kvartál fiskálního roku 

2015. Společnost dosáhla tržeb 4,27 mld. USD (+5 %) a čistého zisku 871 mil. USD (-8,6 %) neboli 87 centů 
na jednu akcii. Zisk poklesl zejména kvůli zvýšeným akvizičním nákladům, když Medtronic potvrdil zájem o 
koupi irského Covidienu za 43 mld. USD. Transakce, která by měla být dokončena na přelomu roku 2014/15, 
nyní prochází regulatorní kontrolou, zejména kvůli úmyslu převést sídlo Medtronicu do Irska, kde jsou 
v platnosti nižší daňové sazby. Společnost potvrdila výhled pro hospodaření na celý rok. Očekává růst tržeb o 
3-5 % a růst upraveného zisku o 6-9 %. 

 Staples – 20/8 - Největší americký prodejce kancelářských potřeb Staples oznámil za 2Q meziroční pokles 

čistého zisku z 102,5 mil. dolarů (16 centů za akcii) na 81,9 mil. dolarů (13 centů za akcii). Upravený zisk činil 
12 centů za akcii. Tržby se snížily z 5,32 mld. dolarů na 5,22 mld. dolarů. Analytici oslovení agenturou FactSet 
očekávali upravený zisk ve výši 12 centů při tržbách na úrovni 5,16 mld. dolarů. Firma rovněž oznámila výhled 
upraveného zisku v rozpětí 34-39 centů na akcii. Výhled zisku je bez potenciálních dopadů z restrukturalizace 
a s ní souvisejících činností. 

 Lowe's – 20/8 - Světová dvojka v prodeji domácích potřeb snížila výhled tržeb na celý rok. Místo růstu tržeb ve 
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výši 5 %, společnost odhad stanovila na 4,5 %. Tržby vzrostly z 15,71 mld. dolarů na 16,59 mld. dolarů. Čistý 
zisk se zvýšil z 941 mil. dolarů (88 centů na akcii) na 1,04 mld. dolarů (1,04 dolaru na akcii). Analytici oslovení 
agenturou Reuters očekávali zisk na akcii 1,02 dolaru při tržbách na úrovni 16,55 mld. dolarů. 

 Hewlett-Packard – 21/8 - Společnost Hewlett-Packard Co. oznámila výsledky za 3Q14. Upravený zisk činil 89 

centů na akcii, což je přesně v souladu s očekáváním analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Tržby se 
zvýšily o 1,3 % na 27,6 mld. dolarů, zatímco analytici očekávali 27 mld. dolarů. Tržby vzrostly poprvé za 11 po 
sobě jdoucích čtvrtletí. Společnost se již dříve zaměřila na snižování nákladů a uvádění nových produktů na 
trh, jako jsou servery chlazené vodou a 3-D tiskárny. Čistý zisk se meziročně snížil o 29 % z 1,39 mld. dolarů 
(71 centů na akcii) na 985 mil. dolarů (52 centů na akcii). Údaj je včetně restrukturalizační položky ve výši 649 
mil. dolarů. Na následující čtvrtletí společnost očekává upravený zisk (bez jednorázových položek) v rozpětí 
1,03-1,07 dolaru na akcii, což je v souladu s očekáváním analytiků na úrovni 1,05 dolaru. Konkurenti HP jsou 
například Oracle Corp., Dell Inc. nebo Apple Inc. Hewlett-Packard vyrábí produkty od tiskáren po software, 
nicméně problém společnost má v segmentu tabletů, kde dominují společnosti Apple a Samsung. 

 Dollar Tree – 21/8 - Čistý zisk se meziročně snížil ze 124,7 mil. dolarů (1,25 dolaru na akcii) na 121,5 mil. 

dolarů (59 centů na akcii). Tržby se zvýšily o 9,5 % na 2,03 mld. dolarů. V červenci Dollar Tree (DLTR; -1,45 
%) oznámil plán nákupu jiného prodejce Family Dollar Stores (FDO; -0,20 %). O něco výhodnější nabídku 
učinil Dollar General (DG; -1,19 %), jehož nabídka byla dnes společností Family Dollar Stores odmítnuta. 
Důvodem mělo být riziko odmítnutí ze strany antimonopolního úřadu. 

 EBay – 21/8 - Podle webu The Information EBay oslovuje potenciální zájemce pro pozici CEO, který by měl 

vyčlenit PayPal do samostatné obchodní jednotky v příštím roce. Na začátku roku se aktivní investor Carl Icahn 
pokusil přesvědčit EBay o vyčlenění této divize, ale neuspěl. Další pokus učinil v dubnu, ale opět bez výsledku. 
Na spekulace ohledně vyčlenění PayPalu trh reagoval vždy pozitivně růstem až o 5 %. Nyní se pokouší zase a 
akcie na spekulaci získává přes 5 %. 

 Gap – 22/8 - Největší americká oděvní společnost Gap Inc. (GPS) oznámila po uzavření trhů výsledky za 2Q, 

které překonaly očekávání analytiků. Čistý zisk meziročně vzrostl o 9,6 % z 303 mil. dolarů (64 centů za akcii) 
na 332 mil. dolarů (75 centů na akcii). Upravený zisk očištěný o zisk z prodeje aktiv činil 70 centů na akcii. 
Analytici oslovení agenturou Bloomberg očekávali 69 centů. Tržby se zvýšily o 2,9 % na 3,98 mld. dolarů. 
Rovněž společnost uvedla, že v roce 2015 otevře první obchody v Indii skrz franšízu s Arvind Ltd. Obchody 
nejprve otevře v Bombaji a Dillí a prodejce v Indii plánuje otevřít kolem 40 obchodů. Gap bude investovat 300 
mil. dolarů v následujících tří let do technologie, která vylepší online služby. Prodeje přes web se za 2Q zvýšily 
o 11 % na 515 mil. dolarů. 

 Foot Locker – 22/8 - Prodejce atletického vybavení Foot Locker Inc. oznámil výsledky za 2Q. Čistý zisk se 

zvýšil z 66 mil. dolarů (0,44 dolaru na akcii) na 92 mil. dolarů (0,63 dolaru na akcii). Celkové tržby vzrostly o 
12,9 % z 1,45 mld. dolarů na 1,641 mld. dolarů. Tržby bez dopadů měnových výkyvů se zvýšily o 11,7 %. 
Výsledky překonaly očekávání analytiků oslovených investičním výzkumem Zacks na úrovni 54 centů na akcii. 
Za posledních 12 měsíců akcie posílily o 54 %. Nyní v předobchodní fázi akcie (FL) rostou o 3,01 % na 54,15 
dolaru. 

Očekávané události 

 25. 8. Index aktivity chicagského Fedu (červenec) 

 25. 8. Index nákupních manažerů ve službách 

 26. 8. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby 

 26. 8. Spotřebitelská důvěra (srpen) 

 28. 8. HDP (zpřesněný odhad za 2Q) 

 29. 8. Osobní příjmy a výdaje 

 

Výsledková sezóna 

 26. 8. Bets Buy, Analog Devices 

 27. 8. Tiffany, Brown-Forman 

 28. 8. Dollar General, Avago Technologies, Pull Corporation 
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Německé akcie rostly druhý týden v řadě a index DAX celkově vzrostl o 2,71%. Hned první obchodní den dohnaly akcie 

veškerý propad z konce předchozího týdne, když ustoupila geopolitická rizika. V dalších dnech, při absenci makro-dat, 

ovlivňovaly vývoj akcií v Německu především zahraniční burzy a situace kolem ukrajinského konfliktu. Ve čtvrtek přišla 

alespoň čísla z indexu nákupních manažerů, která dopadla lehce nad očekávání. Nejočekávanější akcí týden bylo 

setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole. Již v pátek vystoupili se svými projevy představitelé hlavních bank. Šéfka 

FEDu hovořila spíše na neutrální notě a znovu si dávala pozor, aby nedala najevo nějaký konkrétnější termín začátku 

zvyšování sazeb. Poté vystoupil také šéf ECB, který svým projevem akciové trhy podpořil. Mario Draghi totiž zdůraznil 

slabou inflaci v eurozóně a varoval, že je ECB připravena použít veškeré dostupné prostředky k tomu, aby tento trend 

zvrátila. Jednou z možností jsou také nákupy vládních dluhopisů zemí eurozóny. Z jednotlivých titulů se nejlépe vedlo 

akciím výrobce pneumatik Continental, které posílily přes 3%. Téměř tři procenta přidaly také akcie automobilky 

Volkswagen a leteckého dopravce Lufthansa. Největší ztráty zaznamenal výrobce sportovního vybavení Adidas, který 

po růstu v předchozích dnech klesl o téměř tři procenta. Výrobce polovodičů Infineon oznámil akvizici amerického 

konkurenta International Rectifer ve výši 3 mld. dolarů. Euro vůči dolaru dále oslabovalo a měnový pár eurodolar se 

dostal pod hranici 1,33.          

Index 15.8.2014 22.8.2014 Změna 

DAX 9 092,60 9 339,17 +246,57 (+2,71 %)  

 

Klíčové události 

 21/8 – PMI ve výrobě (Markit/BME) (srpen): aktuální hodnota: 52 b., očekávání trhu: 51,5 b., předchozí 
hodnota: 52,4 b. PMI ve službách (Markit) (srpen): aktuální hodnota: 56,4 b., očekávání trhu: 55,5 b., předchozí 
hodnota: 56,7 b. 

Firemní zprávy 

 Nintendo – 18/8 – Nintendo Co. připsala výrazné zisky po oznámení, že dojde k vydání karetní hry Pokémon 

pro Apple iPad. Akciím rovněž pomohla jiná karetní hra Mario Kart 8, které se již prodalo více než 1 milión kusů 
v USA na Wii U. Mario Kart 8 se stalo druhou hrou po New Super Mario Bros, která překonala hranici 1 mil. 
kusů. Přidružená společnost Pokémon Co. vydá online karetní hru jako aplikaci pro iPad. Tato hra je již 
dostupná na PC a Mac přes web. Nicméně zatím nebyl oznámen datum vydání. Původní konzole Wii se 
prodalo více než 100 milionů kusů a byla tak nejprodávanější konzolí na světě. Akcie ale od roku 2007 ztratily 
80 %. 30. července společnost oznámila čtvrtletní ztrátu ve výši 54 mil. eur. navzdory slušným prodejům hry 
Mario Kart 8 na Wii U. Konkurenti Nintenda jsou Sony, která vyrábí konzoli Playstation 4, a výrobce Xbox One 
Microsoft (MSFT). Akcie (NTO) jsou obchodovány na německé burze. 

 Infineon – 20/8 – Německý výrobce polovodičů Infineon dnes po uzavření obchodování na německé burze 

oznámil koupi amerického konkurenta International Rectifier, který se zabývá především polovodiči pro správu 
napájení. Infineon zaplatí v hotovosti 3 mld. USD neboli 40 USD za jednu akcii International Rectifier (IRF). 
Včerejší obchodování přitom akcie IRF zakončily na ceně 26,56 USD, Infineon tak nabízí 50% prémii. 
International Rectifier dnes navíc zveřejnila výsledky hospodaření za uplynulý kvartál a celý fiskální rok 2014. 
Celoroční tržby firmě vzrostly o 13,3 % na 1,1 mld. USD a čistý zisk dosáhl výše 58,7 mil. USD (81 centů na 
jednu akcii) po ztrátě 88,8 mil. USD vykázané o rok dříve. 

Očekávané události 

 25. 8. Index podnikatelské nálady Ifo 

 28. 8. Nezaměstnanost 

 29. 8. Maloobchodní tržby 
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Upozornění 

Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka. Veškeré informace uvedené na www.fio.cz jsou poskytovány 
společností Fio banka, a.s. Fio banka je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s., tvůrcem trhu emise PHILIP MORRIS ČR 
(obchodovaná na trhu Standard) a všech emisí obchodovaných na trhu Prime, kromě TMR a VGP. 

Všechny zveřejněné informace mají pouze informativní a doporučující charakter, jsou nezávazné a představují názor Fio banky. Nelze 
vyloučit, že s ohledem na změnu rozhodných skutečností, na základě kterých byly zveřejněné informace a investiční doporučení 
vytvořeny, nebo s ohledem na vývoj na trhu a jiné skutečnosti, se zveřejněné informace a investiční doporučení ukáží v budoucnu jako 
neúplné nebo nesprávné. Fio banka doporučuje osobám činícím investiční rozhodnutí, aby před uskutečněním investice dle těchto 
informací konzultovali její vhodnost s makléřem. Fio banka nenese odpovědnost za neoprávněné nebo reprodukované šíření nebo 
uveřejnění obsahu těchto webových stránek včetně informací a investičních doporučení na nich uveřejněných. 

Fio banka prohlašuje, že nemá přímý nebo nepřímý podíl větší než 5 % na základním kapitálu žádného emitenta investičních nástrojů, 
které se obchodují na regulovaných trzích (dále jen „emitent“). Žádný emitent nemá přímý nebo nepřímý podíl větší než 5 % na 
základním kapitálu Fio banky. Fio banka nemá s žádným emitentem uzavřenou dohodu týkající se tvorby a šíření investičních 
doporučení ani jinou dohodu o poskytování investičních služeb. Emitenti nejsou seznámeni s investičními doporučeními před jejich 
zveřejněním. Fio banka nebyla v posledních 12 měsících vedoucím manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky 
investičních nástrojů vydaných emitentem. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, není odvozena od 
obchodů Fio banky nebo propojené osoby. Tyto osoby nejsou ani jiným způsobem motivovány k uveřejňování investičních doporučení 
určitého stupně a směru. Fio banka předchází střetu zájmům při tvorbě investičních doporučení odpovídajícím vnitřním členěním 
zahrnujícím informační bariery mezi jednotlivými vnitřními částmi a pravidelnou vnitřní kontrolou. Na činnost Fio banky dohlíží Česká 
národní banka. Více informace o Fio bance naleznete na www.fio.cz. 

 

 

Za Fio banka, a.s. dokument vytvořili 
David Brzek (makléř), Josef Dudek (makléř), Pavel Hadroušek (makléř), Daniel Marván (makléř), David Lamač (makléř), Tomáš 
Plundra (analytik), Martin Varecha (makléř), Jan Raška (analytik), Michal Křikava (analytik), Martin Bernat (analytik), Vojtěch Cinert 
(analytik), Jan Tománek (analytik) 
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