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TÝDENNÍ REPORT
Zpravodajství z kapitálových trhů

9. 7. 2017 – 14. 7. 2017

Index pražské burzy navázal na předchozí pozitivní vývoj a dostal se nad hranici 1000 bodů. Nejvýraznější pohyb byl 

k vidění hned v úvodu týdne, následně se index pohyboval ve velmi úzkém rozpětí právě kolem psychologické hranice 

1000 bodů. Na týdenní bázi si index PX polepšil o 0,84%. Po předchozím zaostávání o sobě daly vědět i dva zbývající 

bankovní tituly. Moneta se dokázala dostat na dohled 79 Kč a posílila o 2,3%, Komerční banka přidala 1,96%. U titulu 

nebyly k dispozici žádné významné kurzotvorní zprávy. V případě Komerční banky se potvrdily předchozí spekulace o 

novém řediteli, kterým bude poprvé od privatizace Čech a to konkrétně Jan Juchelka. Erste atakovala v pátek hranici

900 Kč, samotný závěr dne byl však optimistický a poslal kurz na 912 Kč, což je v týdenní bilanci lehký zisk 0,4%. VIG 

naopak půl procenta ztratil. ČEZ se po celý týden neúspěšně snažil dostat přes hranici 400 Kč, kde byl stále patrný silný 

prodejce. Kurz posílil pouze mírně o 0,48%. Informačně nejrušněji bylo kolem mediální CME, kde v pondělí přišla 

informace o prodeji aktiv v Chorvatsku a Slovinsku. Bezprostřední reakce poslala kurz přes hranici 100 Kč, postupně se 

však běhen týdne titul vrátil na nižší úrovně. Druhý nejvýznamnější akcionář TCS Capital snížil svůj podíl a realizoval 

výrazné zisky. S pokračující transformací společnosti může postupně docházet i k obměně akcionářské struktury. Na 

týdenní bázi si kurz připsal 3,27%. Důležité informace byly zveřejněny i u Unipetrolu, který potvrdil další platby 

z pojistného. Tyto částky budou vylepšovat hospodaření za 2Q. Kurz se posunul o 1,9% a již se přibližuje hranici 300 

Kč. Dceřiná firma Kofoly zveřejnila návrh na odkup 5% akcií Kofoly za 440 Kč. Dá se očekávat, že nabídky využije 

polský fond, který v nedávné době již část akcií prodal. Dobrovolná nabídka převzetí již skončila u Fortuny, její majoritní 

akcionář v ní navýšil svůj podíl na 76,32%. Naplánované vytěsnění akcionářů to není zatím dostatečný objem, přesto 

Penta potvrdila záměr na stažení akcií z trhu. Kurz oslabil o 1%. Nejvýraznější ztrátu si připsaly akcie likérky Stock 

Spirits, které oslabily o 3,8%.

Index 7. 7. 2017 14. 7. 2017 Změna

PX 992,18 1 000,54 +80,6 (+0,84 %)

Klíčové události
 CPI (m-m) (červen): aktuální hodnota: 0,0, %, očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,2 %

 CPI (y-y) (červen): aktuální hodnota: 2,3 %, očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,4 %

 Míra nezaměstnanosti (červen): aktuální hodnota: 4,0 %, očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 4,1 %

Firemní zprávy

 CME 10/7 - Mediální skupina CME oznámila, že prodává svoje aktiva v Chorvatsku a Slovinsku společnosti 

Slovenia Broadband. Součástí transakce jsou tak vysílací stanice Nova TV v Chorvatsku a POP TV na 

Slovinsku. Prodej má uspíšit snižování zadlužení společnosti. CME aktiva prodává za 230 milionů eur, přičemž 

výnosy z prodeje budou použity na splacení termínovaného úvěru v hodnotě 250,8 milionů eur splatného v roce 

2018. Transakce má firmě pomoci zvýšit marži OIBDA a volné cashflow. CME očekává, že výše zmiňované 

splacení dluhu sníží celkové zadlužení skupiny ve výši zhruba 1 miliardy dolarů a srazí její průměrné výpůjční 

náklady o 275 bazických bodů na 4,5 %. Většina dluhu je v termínovaných půjčkách, za něž ručí Time Warner. 

Transakci ještě musí schválit regulatorní orgány. Očekává se, že k uzavření dohody dojde do konce tohoto roku.

 CME 11/7 – Ratingová agentura Moody´s zvýšila výhled společnosti na „pozitivní“ z původního „stabilní“. Rovněž 

agentura S&P zařadila po prodeji aktiv v Chorvatsku a Slovinsku rating do revizního režimu, když očekává 

pozitivní dopady transakce. 

 CME 13/7 - Jeden z největších akcionářů mediální CME, společnost TCS Capital Management, reportoval 

snížení podílu z 12,6 % na 9,8 %. Prodejní cena dle hlášení byla 4,05 USD. Největším podílníkem zůstává 
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americký gigant Time Warner s 42,5% podílem.

 Fortuna 11/7 –  Penta prostřednictvím dceřinky Fortbet Holdings navýšila svůj podíl po konci dobrovolné nabídky 

převzetí na 76,32 % z původních 68,25 %. Fortuna taktéž informovala o tom, že investiční fondy spravované 

společností ALTUS TFI snížily svůj podíl v sázkové kanceláři pod hranici 5 %. K 26. červnu 2017 držela polská 

společnost ve Fortuně již jen 1,44% podíl.

 Fortuna 11/7 - Investiční skupina Penta informovala o tom, že nehodlá ustoupit od záměru stáhnout v 

budoucnosti akcie Fortuny z burzy. Konkrétní termín však zatím není stanoven.

 Kofola 10/7 - Dceřiná společnost Kofoly Radenska oznámila nabídku na odkup 5 % akcií společnosti Kofola za 

cenu 440 korun za akcii. Nabídku je možné přijmout v období od 10. 7. 2017 do 31. 7. 2017. Odkup akcií bude 

vypořádán 25. pracovní den po dni zveřejnění oznámení o výsledcích. Pokud počet akcií nabízených k odkupu 

překročí 5 % akcií společnosti, budou zájemci o odkup uspokojeni poměrně. Většinový akcionář společnosti 

Kofoly AETOS a.s. se nabídky neúčastní.

 Kofola 10/7 – Kofola oznámila akvizici společnosti Premium Rosa, která se zabývá produkcí přírodních šťáv a 

produktů. Firma působí v prémiovém segmentu a vyrábí vysoce kvalitní přírodní produkty, jako jsou například 

sirupy, šťávy a džemy, uvádí Kofola v prohlášení, podle kterého prodeje akvírované společnosti rostou 

dvouciferným tempem. „Jsme přesvědčení, že akvizice představuje pro naši firmu výjimečnou šanci na rozšíření 

nabídky o skvělé přírodní produkty, vyznačující se velmi vysokou kvalitou, a to nejen na polském trhu,“ řekl Jiří 

Vlasák, člen představenstva Skupiny Kofola.

 Komerční banka 13/7 - Generálním ředitelem a předsedou představenstva Komerční banky bude jmenován Jan 

Juchelka. Vůbec poprvé od privatizace tak bude Komerční banku řídit Čech. Juchelka dosud pracoval pro matku 

Komerční banky Société Générale, kde měl na starosti péči o korporátní klienty v regionu střední a východní 

Evropy, Blízký východ a Afriku. Juchelka v čele banky nahraní Alberta Le Dirac´h, který strávil c čele banky 

poslední čtyři roky a 2.8. skončí jeho mandát. 

 Pegas Nonwovens 11/7 - Pegas Nonwovens oznámil, že uzavřel smlouvu o koupi pozemku pro výstavbu 

výrobního závodu v Jižní Africe. Již v minulém roce firma indikovala, že začala podnikat kroky k výběru 

vhodného místa pro výstavbu výrobního závodu v Jižní Africe. Pegas dnes informoval o tom, že nakonec 

vybral pozemek ve vlastnictví Kapského Města umístěný v průmyslové zóně Atlantis v provincii Západní 

Kapsko. „Koupě pozemku představuje pro náš projekt v Jižní Africe velmi důležitý krok a jsem proto rád, že se 

kupní smlouvu podařilo podepsat v souladu s naším časovým plánem“ okomentoval situaci generální ředitel a 

člen představenstva firmy František Řezáč.

 O2 12/7 - V aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz uspěli čtyři mobilní operátoři. Kromě zavedených O2 a Vodafone 

také nováčci Poda a Nordic Telekom. T-Mobile ze soutěže odstoupil kvůli vysoké ceně. Český telekomunikační 

úřad (ČTÚ) v aukci nabídl v součtu pět frekvenčních bloků, přičemž dva z nich získal jeden z nováčků Nordic 

Telekom spolu s partnerem společnosti J&T Private Equity Group. Ostatní čtyři zájemci si rozdělí po jednom 

frekvenčním bloku, přičemž jeho cena se vyšplhala na 203 milionů korun.

 Unipetrol 4/7 - Společnost Unipetrol obdržela potvrzení o vyplacení již šesté části pojistného plnění za havárii v 

Chemparku Záluží (Litvínov) z léta 2015 ve výši 120 mil. USD. Unipetrol dále obdržel potvrzení konečného 

vypořádání v částce 12,9 mil. USD v souvislosti s mimořádnou událostí v kralupské rafinerii. Plnění bude podle 

vyjádření společnosti vykázáno ve finančních výkazech za 2Q 2017.

Očekávané události
 20/7 Průmyslové ceny
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USA

Americké akcie pokračovaly ve svém růstu a došlo k opětovnému vylepšení historických maxim. Nově je na nejvyšších 
úrovních jak Dow Jones, tak širší S&P. Technologický Nadaq, který paradoxně v týdnu rostl ve všech seancích a připsal 
si největší týdenní zisky, na nová maxima těsně nedosáhl. Dow Jones posílil o 1,04%, širší S&P o 1,41% a 
technologický Nasdaq o 2,59%. Úvod týdny byl spíše v umírněném duchu, růsty a nová maxima byla k vidění především 
v druhé polovině týdne. O dílčí rozruch na trhu se postaral Trump jr., který zveřejnil svoji mailovou komunikaci 
s napojením na Rusko. Pohyb v druhé polovině týdne souvisel s projevem šéfky FEDu Yellenové. Ta zopakovala
informace o dobrém stavu US ekonomiky a očekávání ohledně pokračujícího růstu. Zvyšování sazeb by mělo být 
nadále pozvolné, ale díky stále nižší inflaci se s utahováním měnové politiky nebude spěchat. Komentář vyzněl v tomto 
duchu spíše holubičím tónem, což v obecné rovině trhy spíše povzbudilo a nevyhovovalo finančnímu sektoru. Páteční 
data potvrdila pozvolný vývoj inflace. Finanční sektor patřil k nejslabším, když si jako celek odepsal 0,65%. V pátek 
začaly reportovat své výsledky velké banky v čele se Citigroup, Wels Fargo a JP Morgan. Přestože čísla byla vesměs u 
všech emisí lepší než očekával trh, v daném sentimentu holubičího komentáře FEDu a předchozích růstu titulů to 
nestačilo na další posun na vyšší ceny a banky po reportech ztrácely. Na týdenní bázi JP Morgan oslabila o 1,7%, Bank 
of America ztratila téměř 3%. V červených číslech zakončily týden i telekomunikace (-1%). V čele růstu naopak byl 
technologický sektor (+3,7%) – Microsoft posílil o téměř 5%, přes 2% dokázaly posílit i energetické firmy a sektor 
základních materiálů. Zajímavé pohyby byly k vidění u retailových obchodníků. Target v kontextu dobrého vývoje navýšil 
výhled, kurz akcií posílil o 4,3%. Předpoklad lepších podmínek na trhu povzbudil i akcie JC Penney (+8,6%), které se 
dostaly na důležitou hranici 5 USD. Po sníženém doporučení od MKM Partners se naopak nedařilo luxusní značce 
Michael Kors (+5,6%). 

Index 7. 7. 2017 14. 7. 2017 Změna

Dow Jones Industrial Average 21 414,34 21 637,74 +223,4 (+1,04 %)

S&P 500 2 425,18 2 459,27 +34,09 (+1,41 %)

NASDAQ Composite 6 153,079 6 312,47 159,386 (+2,59 %)

Klíčové události

 Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - konečný): aktuální hodnota: 0,4 %, očekávání trhu: 0,3 %, předchozí 

hodnota: 0,3 %

 Index výrobních cen (m-m) (červen): aktuální hodnota: 0,1 %, očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

 Jádrový PPI (m-m) (červen): aktuální hodnota: 0,1 %, očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (červen): aktuální hodnota: -0,2 %, očekávání trhu: 0,1 %, předchozí 

hodnota: -0,3 %

 CPI (m-m) (červen): aktuální hodnota: 0,0 %, očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

 CPI (y-y) (červen): aktuální hodnota: 1,6 %, očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,9 %

 Donald Trump jmenoval Randala Quarlese jakožto prvního místopředsedu Fedu pro dohled nad bankovním 

trhem. Tato pozice vznikla zavedením Dodd - Frankova zákona vzniklého po finanční krizi v letech 2007 až 2009, 

avšak za éry Baracka Obama nebyl do této pozice nikdo dosazen. Quarles je tak prvním člověkem na této pozici.

Firemní zprávy
 JC Penney 10/7 - Známý maloobchodní řetězec dnes oznámil, že jeho finanční ředitel (CFO) Edward Record z 

firmy odchází. Record zůstane ve své funkci do 7. srpna, poté ho nahradí dosavadní hlavní účetní řetězce 

Andrew Drexler. Record do firmy nastoupil v roce 2014 a během jeho období JC Penney dokázala splatit více 

než 1,4 miliardy dolarů dluhu. Odcházející CFO uvedl, že se chce nadále věnovat ostatním zájmům.

 Snap 11/7 - Cena akcií americké společnosti Snap se dostala na hodnotu 16,95 USD, IPO akcií této firmy přitom 

byla 17 amerických dolarů. Akcie Snapchatu se tak vůbec poprvé dostaly pod emisní cenu. Současně se jedná o 

pokles o více než 40 % v porovnání s nejvyšší hodnotou, kterou akcie společnosti dosáhly po IPO. Nejvyšší cena 

akcií společnosti činila hned druhý den po vstupu na burzu 29,44 USD. Mobilní aplikace, která je populární 

zejména mezi mladými lidmi, se potýká se silnou konkurencí ze strany Facebooku a Instagramu, neboť tyto 

aplikace v současnosti nabízí téměř identické funkce jako Snapchat. Mnozí analytici již dříve upozorňovali na 

vysoké ocenění společnosti Snapchat, které však nekoresponduje s dlouhodobě klesající popularitou aplikace a 

stále nedostatečnými výnosy společnosti.

 PepsiCo 11/7 - PepsiCo reportovala pozitivní výsledky za 2Q, tržby i zisk na akcii nad konsensem. Potravinářský 

gigant těžil zejména z vyšších cen. Pepsi nadále pokračuje v osekávání nákladů a snaze o výraznější 

diverzifikaci produktů. K pozitivnímu reportu pomohla dobrými výsledky divize Frito - Lay. Potravinářský gigant 

těžil zejména z vyšších cen chipsů a dalšího občerstvení. Společnost se nadále snaží orientovat na nové 

zdravější potraviny (tzv. better-for-you) a pokračuje v programu snižování nákladů. Cílem firmy je ročně takto 

uspořit minimálně miliardu dolarů, které chce Pepsi posléze investovat do výzkumu a vývoje. K pozitivním 

výsledkům Pepsi pomohla čísla ze Severní Ameriky, kde tržby v meziročním srovnání vzrostly o 2 % na hodnotu 

5,24 miliard dolarů. Společnost se v poslední době snaží výrazněji diferencovat své portfolio, čímž reaguje 
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MOBILITA KLIENTŮzejména na rostoucí poptávku po zdravějších nápojích a občerstvení ze strany konzumentů. Společnost tak 

snižuje spoléhání se na svůj hlavní produkt, nápoj Pepsi. Pepsi zvýšila výhled pro fiskální rok 2017 z 

předchozích 5,09 dolarů na akcii na 5,13 dolarů na akcii. Firma očekává, že výsledkům bude pomáhat opětovné 

oslabení dolaru.

 Target 13/7 - Retailový řetězec Target zvýšil odhad v návaznosti na zlepšenou situaci v letošním roce, nově 

očekává "mírně vyšší" porovnatelné tržby oproti předchozímu poklesu. Zisk na akcii má nově být v horní části

rozsahu 0,95 - 1,15 dolaru. Původní očekávání společnosti počítalo s mírným poklesem tržeb. Target brojí proti 

e-commerce konkurenci zejména na cenové frontě, plánuje se kvůli novým strategiím vzdát až 1 mld. USD na 

maržích. Dále se chce zaměřit spíše na výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

 Delta Airlines 13/7 - Americká aerolinka Delta Air Lines reportovala výsledky za 2Q 2017. Očištěný zisk na akcii 

zaostal za konsensem analytiků. Tržby ale splnily očekávání a dosáhly historických maxim. Čistý zisk za 2Q 

dosáhl 1,22 mld. USD. Očištěný zisk na akcii byl 1,64 USD. Očekávalo se 1,66 USD. Provozní tržby meziročně 

vzrostly o 3,3 % na 10,79 mld. USD, což odpovídá očekávání analytiků oslovených agenturou Bloomberg. Tržby 

tak dosáhly historického maxima společnosti, meziročně vzrostly o 344 mil. USD. Tržby na pasažéra se zvýšily o 

2,5 % při růstu kapacity o 0,4 %. Výrazněji rostly tržby za cargo, které meziročně vzrostly o 11 %. Ve třetím 

kvartále společnost Delta Air Lines i nadále očekává růst provozních marží o 18 % až 20 %. Společnost očekává, 

že tržby na pasažéra se zvýší o 2,5 % až 4,5 % během příštího kvartálu. Analytici při tom očekávali růst o 5 % 

kvůli rostoucí poptávce po letenkách na poslední chvíli a snížení palivových nákladů.

 JP Morgan 14/7 - Jako první z velkých amerických bank reportovala JP Morgan Chase. Výnosy i zisk byly nad 

očekáváním. Banka vykázala výnosy za druhý kvartál 2017 ve výši 26,41 mld. USD při očekávání 25,44 mld. 

USD. JP Morgan v tomto kvartále dosáhla nejvyššího čistého zisku a očištěného zisku na akcii ve své historii. 

Zisk vzrostl meziročně o 13 % na 7,03 mld. USD. Očištěný zisk na akcii také překonal očekávání analytiků. Zisk 

byl 1,82 USD na akcii při očekávání 1,59 USD. Součástí zisku na akcii je ale také benefit z právního urovnání ve 

výši 406 mil. USD. Společnosti pomohl růst úvěrů spojený s vyššími sazbami. Čistý úrokový výnos JP Morgan 

Chase ve sledovaném období vzrostl taktéž o 8 % a dosáhl hodnoty 12,5 mld. USD. Neúrokový výnos činil 13,9 

mld. dolarů, tedy 2% meziroční nárůst.

 Citigroup 14/7 - Společnost Citigroup Inc. vykázala výnosy i zisk nad konsensem. Výnosy za poslední kvartál 

meziročně vzrostly o 2 % na 17,9 mld. USD. To překonalo očekávání analytiků, kteří očekávali naopak pokles na 

17,4 mld. USD. Čistý zisk klesl o 3 %, ale i přes pokles se podařilo překonat očekávání analytiků. Na poklesu 

zisku se podepsaly zejména větší náklady na kreditní karty. Očištěný zisk na akcii meziročně vzrostl o 3 % na 

1,28 USD při očekávání 1,21 USD. Přispěl k tomu nedávný úspěšný odkup akcií. Rentabilita vlastního kapitálu v 

druhém čtvrtletí roku 2017 meziročně mírně klesla na 6,8 % z 7 %. Ukazatel kmenového kapitálu (Tier 1) 

vykazuje Citigroup na hodnotě 13,0 %, což je mírně vyšší oproti hodnotě 12,8 % z minulého kvartálu. Poměr 

efektivity zůstal beze změny na 59 %. I přes obavy investorů ohledně prudkého poklesu výnosů z obchodování s 

fixně úročenými aktivy, výnosy klesly jen o 6 %, což je menší pokles než u většiny konkurence včetně JP 

Morgan. Výnosy z obchodování na akciových trzích zaznamenaly o něco větší pokles o 7 %, z 4,2 mld. na 3,9 

mld. USD kvůli nízké volatilitě akciových trhů a nižší celkové ekonomické aktivitě. Naopak rostly výnosy 

ze soukromého bankovnictví. Také divize investičního bankovnictví vykázala meziroční nárůst výnosů o 22 % na 

1,49 mld. USD.

Očekávané události 
 Výsledky firem za 2Q17:

18/7 Johnson&Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, IBM

19/7 Morgan Stanley, American Express

20/7 Philip Morris, Visa, Microsoft

21/7 General Electric

 19/7 Nově započaté stavby domů

 20/7 Předstihové ukazatele

USA
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Německé akcie si po předchozím červnovém poklesu vylepšují svoji statistiku. Index DAX navázal na svůj růst 
z minulého týdne a připsal si dalších 1,96%. Nejvýraznější pohyb byl vidění ve středu, když investoři po světě pozitivně 
reagovali na projev šéfky US FEDu. Německý DAX posílil v tento den o 1,5%. Podobně jako v USA tato situace 
nevyhovovala příliš bankám a Deutsche Bank postupně ztrácela. Na týdenní bázi si titul odepsal 1,9%. Dílčí oporou pro 
finanční sektor v Evropě však mohou být náznaky z ECB, že konec intervencí byl měl zůstat pravděpodobně otevřený a 
aktuálně se nebudou stanovovat žádné přesné termíny ukončení. V druhé polovině týdne rezonovaly trhem spekulace 
ohledně problému Daimleru s naftovými motory. Kurz situaci relativně dobře ustál a propad byl k vidění pouze v rámci 
jednoho dne, na týdenní bázi si kurz připsal přes 2%. Investoři ale evidentně budou čekat na oficiální závěry celého 
problému. ThyssenKrupp oznámil propouštění a snahu o úsporu nákladů v kontextu snahy o dosažení cílových zisků. 
Kurz se v průběhu týdne dostal na nejvyšší hodnoty od srpna 2011. Na týdenní bázi nakonec posílil o 2,5%. Akcie 
Deutsche Post (+4%) pozitivně reagovaly na zvýšené doporučení od Deutsche bank. 

Index 7. 7. 2017 14. 7. 2017 Změna

DAX 30 12 388,68 12 631,74 +243,04 (+1,96 %)

Klíčové události

    NĚMECKO

 Obchodní bilance (květen): aktuální hodnota: 22,0 mld., očekávání trhu: 18,7 mld., předchozí hodnota: 18,1 mld

 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - konečný): aktuální hodnota: 0,2 %, očekávání trhu: 0,2 %, 

předchozí hodnota: 0,2 %

 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - konečný): aktuální hodnota: 1,5 %, očekávání trhu: 1,5 %, 

předchozí hodnota: 1,5 %

EUROZÓNA

 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (květen): aktuální hodnota: 4,0 %, očekávání trhu: 

3,5 %, předchozí hodnota: 1,4 % / revize 1,2 %

 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (květen): aktuální hodnota: 1,3 %, očekávání trhu: 1,0 %, 

předchozí hodnota: 0,5 % / revize 0,3 %

 Registrace nových aut (EU27) (červen): aktuální hodnota: 2,1 %, očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,6 %

Firemní zprávy
 Volkswagen 10/7 - Skupina dodala zákazníkům 512 700 vozů. Dobré výsledky přicházely z Jižní Ameriky, Číny 

a Spojených států. Automobilka Volkswagen dodala zákazníkům za měsíc červen 512 700 vozidel, tedy o 4 % 

meziročně více. Celkově skupina prodala v první polovině roku 2017 2 935 100 vozů. V tomto případě se jedná o 

nárůst o 0,3 % v porovnání s uplynulým rokem. Největší nárůst prodejnosti zaznamenala společnost v Jižní 

Americe (+ 21,5%), Rusku (+ 18,3 %), Spojených státech (+ 15 %) a Číně (+ 5,4 %). Na druhou polovinu roku 

společnost navíc plánuje uvedení nových produktů na trh.

 Thyssenkrupp 11/7 - Německý ocelářský a technologický podnik Thyssenkrupp oznámil zeštíhlování stavů, 

které má napomoci k dosažení cílových zisků společnosti. Firma tak hodlá do roku 2020 propustit 2000 až 2500 

pracovníků, což by společnosti mělo snížit náklady o 400 milionů euro. Thyssenkrupp považuje současné 

administrativní náklady ve výši 2,4 miliardy euro za příliš vysoké, proto se propouštění bude týkat právě 

administrativních pracovníků, kterých dosud firma zaměstnávala zhruba 18 tisíc. Až polovina propuštěných by 

měla být z Německa.

 Daimler 13/7 - Automobilka Daimler je podezřelá z manipulací s emisemi pohonných jednotek vyráběných mezi 

lety 2008 a 2016. Celkem může být postižen až jeden milion dieselových motorů. Již letos v květnu prohledávala 

kanceláře automobilky policie. S upřesněním případu přišel deník Süddeutsche Zeitung. Podezření jsou spojena 

se dvěma typy naftových motorů, označených OM 642 a OM 651. Daimler s vyšetřovateli údajně plně 

spolupracuje, zatím se k záležitosti však nevyjádřil.

Německo
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Očekávané události - Německo

 18/7 Index ZEW
 20/7 Index PPI (průmyslové ceny)

Očekávané události - Eurozóna
 17/7 Spotřebitelské ceny (inflace)
 19/7 Průmyslová výroba
 20/7 Zasedání ECB

Německo
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Upozornění

Dozor nad Fio banka, 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 vydány, 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 doporučeních na nich uveřejněných. Fio prohlašuje, že nevlastní čistou dlouhou ani krátkou pozici 

převyšující prahovou hodnotu ve výši 0,5 % ze základního kapitálu emitenta. 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.

Za Fio banka, a.s. dokument vytvořili
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