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Souhrn dění – červen 2014
Souhrn
Akciovým indexům červen příliš nesvědčil, když se většina z nich v šestém kalendářním měsíci vydala na
jih. Světlou výjimkou bylo zámoří, kde Index S&P 500 posílil o téměř 2 % a Dow Jones Industrial Average
zaznamenal nepatrný nárůst o 0,65 %.
V červnu z vybraných akciových indexů nejvíce oslabil maďarský BUX, který odepsal 3,42 %. Na růst
k historickým maximům z minulého měsíce nenavázal ani německý DAX, jenž v červnu oslabil o 1,11 %.
Polský akciový index WIG nezaznamenal oproti předchozímu měsíci výraznějších změn a zakončil červen
s nepatrnou ztrátou 0,25 %. Mnoho důvodů k radosti neměli ani investoři na tuzemské burze. Pražská burza
v šestém kalendářním měsíci roku 2014 oslabila o 1,75 % a měsíc zakončila na hodnotě 1 009,24 b.
Vývoj vybraných akciových indexů

Index
PX
WIG
BUX
DAX
S&P 500
DJ STOXX 600
EUR/USD
Zlato
Stříbro
Ropa

31. 5. 2014

30. 6. 2014

Změna

1 027,2
52 066,97
19 264,42
9 943,27
1 923,57
344,24
1,3635
1 249,68
18,82
102,71

1 009,24
51 934,94
18 605,78
9 833,07
1 960,23
341,86
1,3692
1 327,33
21,03
105,37

-1,75 %
-0,25 %
-3,42 %
-1,11 %
+1,91 %
-0,69 %
+0,42 %
+6,21 %
+11,76 %
+2,59 %

Zdroj: Bloomberg

O poznání lépe se dařilo vybraným komoditám. Investice do zlata se investorům na začátku června
vyplatila, neboť daná komodita zhodnotila o 6,21 %. Červen svědčil i stříbru, které za měsíc posílilo o cca
12%.
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USA
Navzdory slabšímu reportovanému HDP za 1Q hlavní americké akciové indexy v uplynulém měsíci
navázaly na zisky z předešlého měsíce, když Dow Jones i S&P 500 znovu zvyšovaly svá historická maxima.
Hlavní událostí, která určovala směr akcií, byly výsledky pravidelného měsíčního jednání představitelů
FEDu. Janet Yellenová potvrdila dle očekávání další snížení nákupu dluhopisů o 10 mld. dolarů a naznačila,
že proces zvyšování úrokových sazeb bude vycházet především z ekonomického růstu. Z USA doputovala
velmi výrazná revize tamního HDP za 1Q 2014. Ekonomická výkonnost Spojených států byla na meziroční
bázi o 2,9 % nižší. Vedle dění na Ukrajině si pozornost stále více žádala také situace v Iráku, kde ozbrojenci
obsadili další města, největší rafinérie v zemi byla z bezpečnostních důvodů dočasně zavřena a došlo také
k evakuaci části pracovníků ropných společností. Cena ropy tak vzrostla na svá devítiměsíční maxima.
Společnost Oracle oznámila výsledky hospodaření za čtvrtý fiskální kvartál. Zisk společnosti očištěný o
některé položky činil ve třech měsících do konce května 92 centů na akcii, zatímco trh očekával 96 centů na
akcii. Tržby ve výši 11,3 mld. USD nedosáhly na očekávaných 11,5 mld. USD.
Blackberry, kanadský výrobce chytrých telefonů a softwaru oznámil hospodářské výsledky za první fiskální
čtvrtletí tohoto roku. Společnost vykázala za první fiskální čtvrtletí ztrátu ve výši 0,11 USD na akcii a
překonala očekávání analytiků oslovených agenturou Bloomberg, která byla nastavena ve výši 0,25 USD na
akcii. Tržby společnosti dosáhly 966 mil. USD a taktéž překonaly odhady analytiků ve výši 954 mil. USD.
Vývoj amerických akciových indexů za červen 2014
Index
S&P 500
Dow Jones Industrial Average
NASDAQ

31. 5. 2014
1 923,57
16 717,17
4 243

30. 6. 2014
1 960,23
16 826,60
4 408

Změna
+1,91 %
+0,65 %
+3,90 %

Zdroj: Bloomberg

Německo
Německému indexu DAX se v červnu nedařilo, když oslabil o 1,11 % a vzdálil se od úrovní svých
historických maxim. Úvod měsíce se nesl zejména ve znamení expanzivní měnové politiky ECB. Očekávání
ohledně záporné depozitní sazby a dalšího kola LTRO bylo nakonec naplněno.
Ze společností ztrácela zejména Deutsche Lufthansa, která vydala ziskové varování. Výhled na provozní
zisk za letošní rok byl snížen na úroveň 1 mld. EUR z původních 1,3-1,5 mld. EUR. Snížen byl i výhled pro
rok 2015.
Společnost Fresenius Medical informovala, že se stala majoritním akcionářem ve firmě Sound Inpatient
Physicians, do které investovala 600 mil. USD.

Polsko
Varšavská burza v uplynulém měsíci nedokázala navázat na růst z předchozího měsíce, když polský index
WIG zakončil červen se ztrátou 0,25% na úrovni 51 934,94 b. Květnová míra nezaměstnanosti se oproti
dubnu snížila o 0,5 procentního bodu na 12,5 %, což bylo v souladu s očekáváním analytiků. Podle
prognózy ekonomů PKO Bank polská ekonomika v letošním roce vykáže 3,4% růst a v roce 2015 pak
ekonomika zrychlí tempo růstu na 4,5 %.
Valná hromada největší polské banky PKO Bank schválila dividendu ze zisku roku 2013 ve výši 0,75 PLN
na akcii. Byl tak schválen návrh managementu banky. Celkem tak banka letos vyplatí na dividendách 937,5
mil. PLN, což znamená 32% dividendový výplatní poměr.
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Burza cenných papírů Praha
Celkový objem akciových obchodů na Burze cenných papírů Praha dosáhl v červnu 11,93 mld. Kč, což
představuje vyšší objem ve srovnání s předchozím měsícem. Pražská burza v šestém kalendářním měsíci
roku 2014 oslabila o 1,75 % a měsíc zakončila na hodnotě 1 009,24 b.

ČEZ
Akciím elektrárenského gigantu patřil v červnu se zhodnocením 2,5 % primát nejvýnosnější akcie tuzemské
burzy.
Valná hromada energetické společnosti ČEZ na svém zasedání schválila dividendu z loňského čistého
zisku ve výši 40 Kč na akcii. Akcionáři ČEZu (majoritním vlastníkem je se 70% podílem stát) tak schválili
návrh představenstva z konce letošního dubna.
Společnost ČEZ oznámila, že uzavřela dohodu s Albánií a tímto tak ukončila dlouhodobý spor s touto zemí,
ve které ČEZ do ledna 2013 provozoval distribuční společnost CEZ Shperndarje. Poté kvůli vleklým sporům
s albánskými institucemi přišel o tamní distribuční licenci. ČEZ podepsal ve Vídni pod dohledem
Sekretariátu energetického společenství dohodu o narovnání s albánskou stranou. Podle této dohody získá
ČEZ celkem 100 mil. EUR, konkrétně v ročních splátkách do roku 2018 celkem 95,5 mil. EUR, částku 4,5
mil. EUR již společnost obdržela. ČEZ tak získá v přepočtu celkem cca 2,7 mld. Kč, což je zhruba částka,
kterou investoval do nákupu albánské distribuční společnosti CEZ Shperndarje. Jak uvedl generální ředitel
ČEZu Daniel Beneš, dohoda je koncipována tak, že finanční kompenzace bude zajištěna renomovanou
evropskou bankou. Uzavření dohody touto mimosoudní cestou je tak podle našeho názoru pro ČEZ
příznivější. Pokud by totiž nedošlo na tuto dohodu o narovnání, tak by se ČEZ musel spoléhat na nejisté
rozhodnutí mezinárodního arbitrážního soudu, které by navíc mohlo přijít až za několik let. Výše uvedená
dohoda tak zároveň ukončuje spor před mezinárodním arbitrážním soudem.
Vývoj ceny akcií společnosti ČEZ (v Kč)
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

590

605

+2,5 %

576,50

622,80

Zdroj: Bloomberg

Erste Group Bank
Akcie rakouské bankovní skupiny korigovaly své růstové tažení z předchozího měsíce a se ztrátou 7,6 %
představovaly v červnu titul s druhou nejhorší výkonností.
Ratingová agentura S&P změnila výhled na „negativní“ u sedmi rakouských bankovních domů s možností
budoucího snížení. Erste Group je jednou z dotčených společností.
Maďarská vláda by měla legislativu, která řeší problematické půjčky v cizích měnách, předložit v pracovní
verzi do parlamentu již na začátku července. Pravidla by měla platit pro většinu půjček domácnosti v cizích
měnách. Retroaktivita by měla dosahovat deseti let. Přísnější podmínky oproti původním předpokladům by
zvyšovaly náklady pro banky, které půjčky poskytly.
Vývoj kurzu akcií společnosti Erste Group Bank (v Kč)
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

699,90

647,00

-7,6 %

641,20

722

Zdroj: Bloomberg
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Komerční banka
Rovněž druhému bankovnímu titulu zastoupenému na pražské burze se v uplynulém měsíci nedařilo. Emise
Komerční banky ztratily v červnu 0,8 %.
Podle provozního ředitele Pavla Čejky z důvodu pokračujícího poklesu úrokových sazeb a nízkým výnosům
státních dluhopisů existuje riziko snížení celoročního výhledu.
Erste Group přistoupila ke zvýšení doporučení pro Komerční banku z „držet" na „akumulovat". Cílová cena
byla zvýšena ze 4 680 Kč na 5 300 Kč.
Vývoj kurzu akcií Komerční banky (Kč)
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

4 646

4 610

-0,80 %

4 490

4 788

Zdroj: Bloomberg,

NWR
Akciím těžební společnosti NWR patří s měsíční ztrátou 10,5 % za měsíc červen nelichotivý primát
největšího propadlíka tuzemské burzy.
Těžební společnost NWR oznámila rámcovou dohodu s výborem držitelů zajištěných dluhopisů (dluhopisy v
objemu 500 mil. EUR splatných v roce 2018) a nezajištěných dluhopisů (v objemu 275 mil. EUR splatných v
roce 2021) a rovněž s majoritním akcionářem BXR Mining B.V. ohledně restrukturalizace kapitálu, resp.
dluhu. Mezi hlavní body dohody patří snížení nominální hodnoty dluhopisů ze současné úrovně 775 mil.
EUR na 450 mil. EUR, tedy snížení dluhu o 42 %. Dále byl ujednán možný úpis nového kapitálu až do objemu 185
mil. EUR. Konkrétně majoritní akcionář společnosti, firma BXR, přislíbil posílit kapitál o 75 mil. EUR, dalších
50 mil. EUR je přislíbeno od části držitelů dluhopisů a 35 mil. EUR by mělo mít podobu seniorní úvěrové
facility (tento kapitál by měl být opět přislíben od určité části držitelů dluhopisů). Pro zbylých 25 mil. EUR
prozatím NWR nemá žádného upisovatele. Společnost NWR uvedla, že proces restrukturalizace kapitálu,
resp. dluhu by chtěla mít dokončený do konce letošního září. Bližší informace pro akcionáře mají být
zveřejněny na konci července.
NWR dostalo od S&P snížený rating "CC" s negativním výhledem. Společnost dostala snížený rating od
americké agentury S&P poté, co firma oznámila návrh na restrukturalizaci, kterou S&P vnímá jako
jednoznačný signál, že se NWR potýká s nízkou likviditou.
Vývoj kurzu akcií NWR (Kč)
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

10,50

9,40

-10,5 %

8,40

12

Zdroj: Bloomberg
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Unipetrol
Akcie Unipetrolu v průběhu června oslabily o cca 7 % a patřily svou výkonností v uplynulém měsíci
k nejhorším titulům pražské burzy.
Dozorčí rada vydala stanovisko k žádosti společnosti Entris Equity Limited předložené na valné hromadě,
kdy bylo žádáno o přezkoumání postupu představenstva a jednotlivých parametrů, které mají vliv na změnu
hodnoty majetku provedenými v roce 2012 a v 1Q roku 2014. Dále bylo žádáno o přezkoumání podmínek
půjčky ve výši 4 mld. Kč vůči mateřské PKN Orlen z roku 2013. Po komplexní analýze dozorčí rada zjistila,
že aktivity představenstva v souvislosti s provedeným v letech 2012 a 2013 procesem aktualizace ocenění a
také půjčkou byly v souladu s profesionálním přístupem a zohledňovaly pravidla péče řádného hospodáře.
Česká rafinerská prodloužila se slovenským provozovatelem ropovodů Transpetrol smlouvu o přepravě
ruské ropy potrubím Družba do di rafinérie Litvínov pro období 2015-2016. Tarifní podmínky smlouvy se
nemění, přeprava by měla zahrnovat 4 mil. tun ročně.
Vývoj kurzu akcií Unipetrol (v Kč)
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

139,40

130,00

-6,7 %

128,10

139,40

Zdroj: Bloomberg

Pegas Nonwovens
Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens zhodnotil v červnu o nepatrných 0,7 %.
Valná hromada akcionářů společnosti Pegas Nonwovens schválila managementem navrženou dividendu ve
výši 1,10 EUR na akcii. Celkem tak společnost letos vyplatí na dividendách 10,15 mil. EUR. To je více než v
loňském roce, kdy Pegas vyplatil 1,05 EUR na akcii, resp. celkem 9,7 mil. EUR. Zdrojem výplaty dividendy
bude, podle vyjádření společnosti, zisk roku 2013 a nerozdělený zisk minulých let. Rozhodný den pro vznik
nároku na dividendu byl stanoven na 17. října 2014 a den výplaty na 29. října 2014. Akcie Pegasu se tak
budou naposledy obchodovat s nárokem na dividendu ve středu 15. října 2014.
Vedení společnosti svolalo rovněž mimořádnou valnou hromadu na 21.7.2014. Setkání akcionářů bude
hlasovat o vybraných bodech z předchozí valné hromady, o kterých se díky nízkému kvóru nemohlo
hlasovat.
Vývoj kurzu akcií Pegas Nonwovens (v Kč)
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

595,10

599,50

+0,7 %

592,50

606,90

Zdroj: Bloomberg

O2 Czech Republic
Majoritní vlastník společnosti O2 Czech Republic PPF Arena 2 B.V. zveřejnil nabídku na odkup zbylých
akcií. Termín pro výkup akcií byl stanoven na 2. až 30. června, přičemž tento termín může být prodloužen.
Nabídková cena byla stanovena na 295,15 Kč. Podle zveřejněného prohlášení PPF nemá v úmyslu
prosazovat vyřazení akcií zobchodování na regulovaném trhu v ČR.
Novým generálním ředitelem telekomunikační společnosti se na základě rozhodnutí majoritního vlastníka,
kterým je PPF, stane Tomáš Boudník. V PPF pracoval Boudník původně na projektu nového operátora a
připravoval účast v aukci kmitočtů pro LTE, ze které se PPF nakonec stáhla. Boudník ve společnosti již od
dubna působí na pozici ředitele divize IT & Demand Management. Na pozici finančního ředitele se posune
Fio banka, a.s.
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splatností od 1. července Tomáš Kouřil. Ten doposud působí jako ředitel pro finance a vztahy s investory.
Vývoj kurzu akcií O2 Czech Republic (v Kč)
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

292,10

284,00

-2,8 %

280

294,60

Zdroj: Bloomberg

CETV
Akcie mediální skupiny CME oslabily v červnu při absenci kurzotvorných zpráv o 3,4 %.
Vývoj kurzu akcií CETV (v Kč)
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

59

57

-3,4 %

54,25

59

Zdroj: Bloomberg

ORCO
Akcie developerské skupiny Orco navázaly na slabou výkonnost z předchozího měsíce a v šestém
kalendářním měsíci odepsaly 3,7 %.
Developerská společnost Orco oznámila výsledky hospodaření za první kvartál letošního roku. Orco
reportovalo čistou ztrátu ve výši 54,4 mil. EUR, přičemž výsledky nezahrnují hospodaření GSG Group
(dřívější Orco Germany). Navyšování kapitálu v GSG Group bez účasti Orca vedlo k poklesu podílu pod 50
%. Provozní ztráta společnosti činila 20,2 mil. EUR při výnosech 8,5 mil. EUR.
Developerská skupina oznámila restrukturalizaci úvěrů u vybraných aktiv v ČR a v zahraničí. Na transakci
se podílela banka Crédit Agricole, na kterou přešla vlastnická práva u vybraných projektů, které financovala
(projekt Dunaj v Bratislavě, Hlubocký u Olomouce). Projekt Bubenská 1 v Praze byl refinancován. Dále
došlo k refinancování kancelářského projektu v Lucenbursku. Podle vyjádření firmy mají provedené
transakce minimální dopad na čistou hodnotu aktiv.
Společnost Orco vstoupila do transakcí týkající se zbavení části akcií a pohledávek v chorvatském projektu
Sunčani Hvar. Společnost prodá podíl ve výši 24,94% a sníží ho tak na 31,61%. Akcie byly prodány za 1
mil. EUR. Společnost se zbavila i akcionářských pohledávek, které byly prodány za 2,1 mil. EUR.
Vývoj kurzu akcií ORCO (v Kč)
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

16,20

15,60

-3,7 %

12,25

16,50

Zdroj: Bloomberg

VIG
CEO Peter Hagen v rozhovoru prohlásil, že je stále optimistický ohledně ukrajinského trhu. Ohledně akvizic
se společnost nadále nebude zaměřovat na ruský trh. Ohledně rumunského trhu Hagen nadále
předpokládá, že firma bude z celoročního pohledu „break even“.
Pojišťovací skupina VIG dokončila akvizici divize životního pojištění od skupiny AXA na maďarském trhu.
Hrubé předepsané pojistné převzaté části dosáhlo v roce 2013 41 mil. EUR.
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Vývoj kurzu akcií VIG (v Kč)
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

1 080

1 070

-0,9 %

1 040

1 097

Zdroj: Bloomberg

Fortuna
Navzdory pozitivním informacím ze strany společnosti o průběžných přijatých sázkách na letošním
fotbalovém Mistrovství světa v Brazílii oslabily akcie sázkové kanceláře v červnu o 0,9 %.
Tiskový mluvčí společnosti Martin Lánský informoval, že sázková společnost Fortuna již přijala na aktuálně
probíhající světový šampionát ve fotbale sázky již za 390 mil. Kč. Konkurenční Tipsport vybral 350 mil. Kč a
Chance dalších 120 mil. Kč.
Vývoj kurzu akcií Fortuna (v Kč)
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

126,70

125,50

-0,9 %

121,6

131,90

Zdroj: Bloomberg

Pivovary Lobkowicz
Podle informací společnosti bylo ukončeno k datu 21. 6. 2014 stabilizační období, které trvalo od vstupu na
burzu 30 kalendářních dnů. Erste Group jako manažer emise provedl v rámci daného období pět
stabilizačních operací.
Pololetní zprávu včetně finančních výsledků za první pololetí 2014 bude pivovar Lobkowicz reportovat dne
27. srpna 2014. Mezitímní zprávu za třetí kvartál pak firma ohlásí 12. listopadu 2014.
Tabulka Vývoj kurzu akcií Pivovary Lobkowicz
Cena 31. 5. 2014

Cena 30. 6. 2014

Změna (%)

Min. cena v červnu 2014

Max. cena v červnu 2014

162

159,9

-1,3 %

155

163,65

Zdroj: Bloomberg

Výkonnost jednotlivých akcií v indexu PX

Zdroj: Bloomberg
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Dozor nad Fio bankou, a.s. vykonává Česká národní banka.
Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány Fio bankou, a.s. (dále „Fio“). Fio je členem Burzy
cenných papírů Praha, a.s. a tvůrcem trhu emise PHILIP MORRIS ČR (obchodovaná na Standard Marketu) a všech emisí
obchodovaných na Prime Marketu, kromě TMR a VGP.
Všechny zveřejněné informace mají pouze informativní a doporučující charakter, jsou nezávazné a představují názor Fia. 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 doporučuje osobám činícím investiční rozhodnutí, aby před uskutečněním investice dle těchto informací
konzultovali její vhodnost s makléřem. Fio nenese odpovědnost za neoprávněné nebo reprodukované šíření nebo uveřejnění obsahu
těchto webových stránek včetně informací a investičních doporučení na nich uveřejněných.
Fio 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 Fia. Fio 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 nebylo 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 Fia nebo propojené osoby.
Tyto osoby nejsou ani jiným způsobem motivovány k uveřejňování investičních doporučení určitého stupně a směru. Fio předchází
střetu zájmům při tvorbě investičních doporučení odpovídajícím vnitřním členěním zahrnujícím informační bariery mezi jednotlivými
vnitřními částmi a pravidelnou vnitřní kontrolou. Na činnost Fio dohlíží Česká národní banka.
Bližší informace o Fio bance, a.s. je možno nalézt 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 (makléř), Martin Varecha (makléř), Rudolf Plachý (analytik), Jan Raška (analytik), Michal Křikava (analytik), Vojtěch Cinert
(analytik), Martin Bernat (analytik).

Kontaktní údaje
Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1
Telefon: + 420 224 346 493; email: research@fio.cz, web: www.fio.cz
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