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Úvod února se titulům na pražské burze velmi povedl a index PX posílil o silných 4,45 %. Index umazal podstatnou část 
poklesů ze závěru ledna a potvrdila se indikovaná podpora na úrovni klouzavých průměrů. Pozitivní vývoj byl k vidění i 
na globálních trzích. Domácí makro zprávy přinesly informaci o rekordním celoročním poklesu HDP, výsledné číslo -5,6 
% však není tak zlé, když se v průběhu minulého roku diskutovalo i o dvouciferném propadu. ČNB ponechala sazby 
beze změny a představila novou prognózu. Ta nadále počítá s růstem úrokových sazeb v druhé polovině roku. ČNB 
však může být při zvyšování podle komentáře guvernéra obezřetnější.  V čele růstu byly především bankovní tituly, 
kterým by vyšší sazby byly ku prospěchu. Erste Group posílila o 4,88 %, Komerční banka přidala 6,72 %. Široce 
diskutovaná byla nadále nabídky ze strany PPF vůči Monetě. Její představenstvo vydalo stanovisko ohledně obou částí 
záměru a je připraveno o fúzi jednat. Výhrady několika akcionářů k ceně přebíraných aktiv a celému procesu se 
v rozhovorech pro média snažila rozptýlit jak finanční ředitelka PPF, tak minoritní akcionář PPF Jean-Pascal Duvieusart. 
Titul posílil o 3,56 % na 75,60 Kč a více se přiblížil navrhované ceně v dobrovolné nabídce ve výši 80 Kč. V závěru 
týdne zveřejnila společnost výsledky hospodaření za loňský rok. Opravné položky byly mírně nižší než se očekávalo, 
skutečný dopad do úvěrového portfolia se však teprve ukáže v následujících měsících. Svůj propad korigoval i ČEZ, 
který posílil o 3,29 % na 533 Kč. V kontextu pohybu cen elektrické energie a emisních povolenek, které jsou na nových 
maximech, byl však pohyb relativně umírněný. V rámci valné hromady komentovalo své hospodaření z posledních 
měsíců vedení Stock Spirits a vývoj naplňuje jejich celoroční očekávání. Valná hromada odsouhlasila dividendu a 
všechny navržené body. Titul posílil o 2,64 %. Před předběžnými výsledky (8.2.) stagnovala Kofola na 254 Kč. 
Pokračující úspory v závěru roku a menší negativní dopady můžou přinést překonání stanoveného celoročního cíle. O 
téměř 4 % posílily akcie  O2. Růst o 5,57 % si připsal Avast.   

Index 29. 1. 2021 5. 2. 2021 Změna 

PX 1 017,36 1 062,68 45,32 (4,45 %) 

 
 
Klíčové události 

 HDP (q-q) (4Q - první, předběžný): aktuální hodnota: 0,3 %, očekávání trhu: -2,5 %, předchozí hodnota: 6,9 % 
 HDP (y-y) (4Q - první, předběžný): aktuální hodnota: -5,0 %, očekávání trhu: -7,6 %, předchozí hodnota: -5,0 % 
 Oznámení repo sazby (4. února): aktuální hodnota: 0,25 %, očekávání trhu: 0,25 %, předchozí hodnota: 0,25 % 
 Nová prognóza ČNB nadále předpokládá zvyšování sazeb od poloviny letošního roku, a to dokonce více než 

3krát. Růst ekonomiky pro letošní rok byl přehodnocen z 1,7 % na 2,2 %, což je však relativně konzervativní 
odhad z pohledu současného konsensu na trhu. Inflaci čeká ČNB v letošním roce mírně nižší na 2 %, kurz 
koruny v závěru roku pak očekává prognóza silnější na 25,4 Kč za euro. Guvernér Rusnok však upozornil, že 
zvyšování sazeb může začít později z titulu vývoje pandemie. 

 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 2,6%, očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: -9,2 % 
 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 3,7 %,očekávání trhu: -1,6 %, 

předchozí hodnota: -7,0 % 
 

Firemní zprávy 

 Avast 3/2 - Kyberbezpečnostní společnost Avast oznámila, že v lednu uzavřela distribuční smlouvu se 
společností Westcoast, díky které získá přístup k 9 tis. jeho obchodních partnerů ve Velké Británii. Avast zároveň 
oznámil, že přizpůsobí své prodejní kanály, aby konsolidoval distribuční prostředí. Avast bude provozovat 
dvoustupňový distribuční systém a díky smlouvě se společností Westcoast získá přístup k jejím 9 tis. obchodním 
partnerům napříč Velkou Británií.  

 Erste Group 1/2 - Švýcarská banka Credit Suisse začala analyticky pokrývat banku Erste. Přistoupila k 

Česká republika 
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počáteční cílové ceně 26 EUR s doporučením na stupni "neutral". 
 Moneta Money Bank 1/2 – „V žádnou chvíli nemáme v úmyslu delistovat akcie Monety. Zamýšlíme udržovat 

odpovídající corporate governance,“ řekl v telefonickém rozhovoru pro agenturu Bloomberg Jean-Pascal 
Duvieusart, který ve Skupině PPF drží 0,535% podíl a působí jako výkonný ředitel Home Credit Group BV. PPF 
podle Duvieusarta zůstává „velmi silně odhodlaná“ ve svých plánech koupit až 29% podíl v Monetě v rámci 
dobrovolné nabídky a sfúzovat Monetu s Air Bank a dalšími aktivy. „Naším cílem je vytvořit třetí největší banku 
operující na českém trhu s velmi silnou pozicí a zaměřením na spotřební úvěry a malé a střední podniky,“ dodal 
Duvieusart. 

 Moneta Money Bank 1/2 - Moneta Money Bank zveřejnila stanovisko na návrhy Skupiny PPF. Nabídkovou cenu 
shledává v intervalu hodnoty odhadované poradcem, o akvizici aktiv je připravená jednat. Podrobnosti ze 

stanoviska zde. 
 Moneta Money Bank 5/2 - „Výsledky z našeho pohledu nepřinesly větší překvapení. Čistý zisk za 4Q ve 

výši 685 mil. Kč víceméně odpovídá odhadům analytiků (670 mil. Kč), meziročně poklesl o 28 %. Čistá 
úroková marže meziročně vzrostla o 4,9 % na 2,113 mld. Kč. (tržní odhad 2,040 mld Kč). Čisté provozní 
výnosy 2,744 mld. Kč jsou mírně nad očekáváním trhu (2,720 mld. Kč). Mírným zklamáním se může jevit 
vývoj čistých poplatků (482 mil. Kč), které meziročně poklesly o 3,79 %. Tento vývoj je ale kompenzován 
nižšími náklady na riziko (tvorba opravných položek za 4Q 475 mil. Kč, vs 508 mil. Kč očekávání). Výhled 
hospodaření pro roky 2021 až 2025 ponechala banka nezměněn. Výsledky vnímáme neutrálně a v 
kontextu dalších událostí (námluvy s PPF) neočekáváme výrazný dopad na cenu akcie,“ říká analytik Fio 
banky Tomáš Hrabánek. „Hrubé úrokové výnosy 2,348 mld. Kč zůstaly meziročně téměř nezměněny. Do 
meziročního vývoje úrokových výnosů se podepsala především vyšší úvěrová báze (akvizice 
Wustenrotu), která byla ale vyvážena nižšími dosahovanými úrokovými sazbami (průměrná sazba 
úvěrového portfolia 4,2 % vs 5,2 % před rokem). Čistá úroková marže 2,113 mld. Kč meziročně vzrostla o 
4,92 % hlavně díky nižším úrokovým nákladům (235 mil. Kč, - 32 % meziročně),“ říká Hrabánek. Opravné 
položky na úvěry dosáhly ve 4Q výše 475 mil. Kč, které tak byly nižší oproti očekávání trhu. Za celý rok tak 
náklady na riziko dosáhly 3,6 mld. Kč, respektive 174 bazických bodů, což je pod spodní hranou intervalu 175-
190 b. b., který Moneta indikovala. Za celý rok 2020 Moneta dosáhla zisku 2,601 mld. Kč, meziročně o 35 % 
nižšího. Před zohledněním nákladů na riziko by zisk za rok 2020 vzrostl o 20 % na 6,6 mld. Kč.Moneta 
v prezentaci potvrdila svůj pětiletý plán, zveřejněný 30. října 2020, který počítá s růstem zisku na minimálně 2,8 
mld. Kč v roce 2021 a minimálně 4,9 mld. Kč v roce 2025. 

 Philip Morris ČR 4/2 - Český trh s cigaretami a ekvivalenty podle reportu mateřské PMI ve 4Q meziročně 
klesnul o 20,9 %, za celý rok 2020 klesnul o 10,9 %. Philip Morris International tento pokles připisuje především 
nižším přeshraničním prodejům kvůli koronavirovému uzavření hranic.Trh EU s cigaretami ve 4Q klesl o 3,2 % 
na 115,2 mld. ekvivalentních jednotek, za celý rok potom o 2,1 %. 

 Stock Spirits 2/2 - Rodinná kancelář Western Gate Private Investments, která v likérce Stock Spirits Group drží 
10% podíl, na nadcházející valné hromadě opět požaduje odchod předsedy správní rady Davida Maloneyho a 
Johna Nicolsona. Maloney a Nicolson jsou poslední dva zbývající členové správní rady z doby před vstupem na 
burzu. Western Gate se v roce 2016 podařilo dosáhnout odchodu výkonného ředitele Chrise Heatha, jistý čas 
také měla ve správní radě dva své zástupce. 

 Stock Spirits 4/2 - Valná hromada likérky Stock Spirits Group schválila všechny navrhované body včetně výplaty 
dividend a potvrdila všechny členy správní rady ve funkci. Společnost ráno zveřejnila slovní komentář 
k uplynulému 1Q fiskálního roku 2021, ve kterém hospodařila v souladu s celoročním očekáváním. „Máme radost 
z toho, jak jsme vykročili do nového roku a naše výkonnost je v souladu s očekáváními na rok 2021 jako celkem. 
Naše dlouhodobé zaměření na off-trade segment nám nadále pomáhá mírnit dopady uzavření on-trade 
segmentu napříč našimi trhy a díky naší lokální strategii dodavatelského řetězce a výroby naše fungování nebylo 
nijak ovlivněno od začátku pandemie,“ řekl výkonný ředitel Mirek Stachowicz. V Polsku trh s vodkou během 
období vzhledem k pokračující premiumizaci (přesunu spotřeby k dražím výrobkům) klesl spotřebovaný objem o 
3,3 %, hodnota trhu však meziročně vzrostla o 4,3 %. Tržní podíl společnosti v prosinci 2020 činili 30,1 %, o rok 
dříve 29,7 %. Její tržní pozice tak byla v prosinci nejsilnější za posledních pět let a v 1Q FY 2021 společnost také 
zaznamenala nejsilnější růst z hlediska hodnoty mezi vedoucími společnostmi na trhu s ochucenou vodkou. 
Český trh zaznamenal 4,8% růst objemu a 11,9% růst hodnoty, podobně jako ten polský díky premiumizaci. 
Tržní podíl Stocku zůstal stabilní – meziročně v prosinci klesl z 33,7 % na 33,5 %. 
 

Očekávané události 
 8/2 Průmyslová výroba 
 8/2 Kofola – výsledky za 4Q (předběžná data) 
 10/2 Komerční banka – výsledky za 4Q 
 12/2 Spotřebitelské ceny  
 

Česká republika 
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USA 

Americké akcie velmi rychle vyrovnaly ztráty z předchozího týdne a měřeno indexem S&P 500 se ziskem přes 4,5 % 
dostaly na nová historická maxima. Trh rostl napříč sektory s výjimkou některých farmaceutických společností. Hlavní 
pohyby na jednotlivých titulech byly v návaznosti na reportované kvartální výsledky a zveřejněné výhledy. Z velkých 
technologických firem reportoval silná čísla Alphabet a Amazon. Z platebních služeb pak například PayPal. Na druhé 
straně zklamal report od Qualcommu. Subsektor managed care oslaboval po číslech od společnosti Cigna. Finančnímu 
sektoru pomohl opětovný nárůst výnosy na bondech. Výnos na desetiletém americkém vládním bondu se dostal 
k lokálním maximům okolo 1,20 %. Makrodata byla vesměs smíšená, ale potěšil hlavně index ISM a pokles míry 
nezaměstnanosti na 6,3 %. Short squeeze na nejvíce zashortovaných emisí a prudký nárůst ceny stříbra po nájezdu 
retailu postupně vyšuměl. 

Index 29. 1. 2021 5. 2. 2021 Změna 

Dow Jones Industrial Average 29 982,62 31 148,20 1165,62 (3,89 %) 

S&P 500 3 714,24 3 886,83 172,59 (4,65 %)  

NASDAQ Composite 13 070,69 13 856,30 785,61 (6,01 %) 

 
Klíčové události  

 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. ledna): aktuální hodnota: 779 tis., očekávání trhu: 830 tis., 
předchozí hodnota: 847 tis.  

 Průmyslové objednávky (prosinec): aktuální hodnota: 1,1 %, očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,0 
% 

 Změna pracovních míst mimo zemědělství (leden): aktuální hodnota: 49 tis., očekávání trhu: 100 tis., 
předchozí hodnota: -140 tis. 

 Míra nezaměstnanosti (leden): aktuální hodnota: 6,3 %, očekávání trhu: 6,7 %, předchozí hodnota: 6,7 % 

Firemní zprávy 
 Thermo Fisher Scientific - Americká společnost Thermo Fisher Scientific, která se zaměřuje na výrobu 

vědeckých přístrojů, spotřebního materiálu a chemikálií, zveřejnila své výsledky za 4Q 2020. Uvádí v nich tržby 
překonávající nejvyšší očekávání (horní odhad 10,3 mld. USD) a očištěný zisk na akcii, který je rovněž nad 
konsensem analytiků. Nejvyšší tržby vykázal segment Řešení pro biologické vědy, celkem 4,37 mld. USD. 
Tržby tohoto segmentu tak předčily očekávání na úrovni 3,70 mld. USD, meziročně vzrostly o 138 %. Segment 
Laboratorních výrobků a služeb dosáhl meziročního růstu o 28 % na 3,62 mld. USD při konsensu analytiků na 
3,31 mld. USD. Dále tržby segmentu Speciální diagnostiky činily 1,97 mld. USD, tedy nad odhadem v hodnotě 
1,43 mld. USD a při 109% meziročním růstu. Poslední je segment analytických přístrojů, který meziročně 
vzrostl o 8 % a společnosti přinesl 1,64 mld. USD při očekávání 1,55 mld. Všechny segmenty tak předčily 
analytická očekávání. Ve výsledcích společnost vyzdvihuje tržby 3,2 mld. USD spojené s odezvou na Covid-19, 
které zrychlily její růst v hlavních oblastech podnikání. Zdůrazňuje také, že v za rok 2020 navrátila investorům 
kapitál v hodnotě 1,8 mld. USD formou zpětného odkupu akcií a dividend. „Náš tým odvedl velmi dobrý výkon a 
s rychlostí operoval ve velkém měřítku, aby pomohl našim zákazníkům a vládám po celém světě reagovat na 
pandemii a pokračovat v jejich důležité práci,“ uvedl ve výsledcích Marc N. Castper, CEO společnosti. „Jsem 
pyšný, že jsme doručili nejsilnější roční výkon v historii naší společnosti. Z finančního hlediska jsme kvartál a 
rok vygenerovali mimořádný růst tržeb, zisků a volného toku peněz za tento.“ 

 Pfizer - Americká farmaceutická společnost Pfizer před otevřením trhu představila výsledky za 4Q 2020, které 
byly ovlivněni vyčleněním části podnikání do společnosti Upjohn. Výsledky nezahrnují část podnikání s léčivy 
bez patentové ochrany (např. Viagra), která byla v listopadu vyčleněna do společnosti Upjohn a následně 
sfúzována se společností Mylon, čímž vznikla společnost Viatris. „Jsem velmi potěšen výsledky naší 
společnosti v roce 2020 a především ve 4Q, kdy jsme dosáhli dvouciferného růstu provozních výnosů, 
taženého napříč produkty i geografickými segmenty…“ řekl finanční ředitel Frank D’Amelio. Prodeje vakcín 
proti koronaviru COVID-19 Pfizeru ve 4Q vynesly 154 mil. USD, analytici projektovali 684 mil. USD. V roce 
2021 očekává prodej vakcín za 15 mld. USD. Pfizer v roce 2020 vyplatil 8,4 mld. USD na dividendách, její 
kvartální výše činí 0,38 USD. V minulém roce, ani letos zatím neodkoupil žádné vlastní akcie. Pfizer očekává, 
že v roce 2021 dosáhne výnosů v rozmezí 59,4 až 61,4 mld. USD při očekávání 56,41 mld. USD. Výhled 
čistého zisku zvýšil z 3,0-3,1 na 3,1-3,2 USD na akcii, analytici v průměru projektovali 3,19 USD na akcii. 
Zvýšení souvisí s načasováním prodejů vakcín proti koronaviru, uvádí společnost. Bez příspěvku vakcín by 
Pfizer projektoval očištěný zisk 2,5-2,6 USD na akcii při výnosech 44,4-46,4 mld. USD. 

 Alphabet -  Americká holdingová společnost Alphabet zveřejnila včera po uzavření burzy hospodářské 
výsledky za čtvrté čtvrtletí i celý rok 2020, které překonaly očekávání analytiků oslovených agenturou 
Bloomberg. Společnost Alphabet reportovala hospodářské výsledky nad očekávání analytiků, poháněné 
vyššími útratami obchodníků za reklamy během předvánočního nákupního období. Výnosy za 4Q bez 
započtení plateb distribučním partnerům dosáhly 46,43 mld. USD, čímž došlo k překonání průměrných odhadů 
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analytiků na úrovni 44,2 mld. USD. Ve 4Q se segmentu Google Services povedlo meziročně navýšit výnosy o 
více než 22 % na 52,87 mld. USD. K tomuto číslu nejvíce přispěly výnosy z Google reklam v celkové výši 46,20 
mld. USD, ostatní výnosy tohoto segmentu činily 6,67 mld. USD. Provozní zisk v tomto segmentu dosáhl ve 4Q 
19,07 mld. USD, o 41 % meziročně více a výrazně nad průměrnými odhady analytiků ve výši 14,08 mld. USD. 
Výnosy segmentu za celý rok dosáhly 168,64 mld. USD. Segment Google Cloud vykázal výnosy za 4Q ve výši 
3,83 mld. USD, což je hodnota téměř v souladu s průměrnými odhady analytiků 3,80 mld. USD. Meziročně se 
však jedná o výrazný růst o téměř 47 % více. Segment zakončil 4Q v provozní ztrátě 1,24 mld. USD. Za celý 
rok 2020 dosáhl segment výnosů v celkové výši 13,06 mld. USD. Výnosy segmentu Other Bets za 4Q činily za 
4Q 196 mil. USD při očekávání analytiků 176,2 mil. USD. Provozní ztráta ve 4Q dosáhla 1,14 mld. USD, tedy 
nižší než analytiky očekávaná ztráta 1,74 mld. USD. Výnosy za celý rok 2020 setrvaly v téměř v souladu s 
předcházejícím rokem na 657 mil. USD. 

 Amazon - Amazon představil včera po uzavření trhu hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2020. 
Zveřejnil také výhled tržeb i provozního zisku na první čtvrtletí roku 2021. Amazon vykázal tržby v celkové výši 
125,56 mld. USD, čímž meziročně dosáhl zlepšení o 44 % a taktéž překonal odhady analytiků v hodnotě 
119,70 mld. USD. Tržby divize Amazon Web Services vzrostly mezikvartálně o téměř 10 % na 12,74 mld. USD. 
Očekáváno bylo 12,77 mld. USD. Tržby na severoamerickém trhu vzrostly meziročně o 60 % na 75,35 mld. 
USD, mezinárodní tržby vzrostly meziročně o 30 % na 37,47 mld. USD. Očištěný zisk na akcii vzrostl o více 
než 100 % na 14,09 USD. Tím došlo k výraznému překonání veškerých odhadů analytiků oslovených 
agenturou Bloomberg. Velkého meziročního růstu doznal také provozní zisk, který se oproti 4Q 2019 zvýšil o 
77 % na 6,87 mld. USD a tím i překonal průměrný odhad analytiků na úrovni 4,47 mld. USD. Provozní cash 
flow vzrostlo meziročně o 72 % na 66,1 mld. USD. Volné hotovostní toky vzrostly meziročně z 25,8 mld. USD 
na 31 mld. USD. V prvním čtvrtletí roku 2020 Amazon očekává dosažení provozního zisku v intervalu 3 až 6,5 
mld. USD, přičemž analytici očekávají v průměru 6,07 mld. USD. Tržby by dle odhadů společnosti měly 
dosáhnout 100 až 106 mld. USD, tedy více než analytiky v průměru očekávaných 95,72 mld. USD. Amazon 
dále uvedl, že celkové náklady v 1Q vzrostou o 2 mld. USD díky větším výdajům spojeným s pandemií Covid-
19 – náklady spojené se ztrátou produktivity z důvodu sociálních odstupů a vyšší náklady na čištění a 
dezinfekci skladů a přepravních center. Dosavadní CEO, zakladatel Amazonu a jeden z nejbohatších lidí světa 
Jeff Bezos oznámil, že rezignuje na svůj post. Jeho místo převezme Andy Jassy, který dlouhodobě vede 
Amazon Web Services, rychle rostoucí divizi, která poskytuje platformy cloud computingu. Bezos by se měl 
přesunout na pozici člena správní rady. V poslední dekádě dokázal Bezos dovést Amazon k tržní kapitalizaci 
1,7 bilionu USD a dosáhnout tak postavení podobnému gigantům Microsoftu či Applu. 
 

Výsledky firem 

 8/2 Loews, Global Payments 
 9/2 Cisco, DuPont, Centene 
 10/2 Coca-Cola, General Motors  
 11/2 PepsiCo, Illumina, Walt Disney 
 12/2 Moody´s 

 
Očekávané události  

 9/2 JOLTS report 
 10/2 CPI, projev Jerome Powell 
 11/2 Žádosti o podporu v nezaměstnanosti 
 12/2 Michigan sentiment 
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Celoevropský index Stoxx Europe 600 uzavřel týden výše o 3,5 %. S růstem o 7 % vynikaly zejména italské akcie poté, 
co novou vládu bude tvořit bývalý šéf ECB Mario Draghi. Výnosy na státních dluhopisech se začaly zvedat i v Evropě. 
Díky vakcinaci a dalšímu fiskálnímu stimulu ve Spojených státech se očekává silné ekonomické oživení a začínají 
narůstat i inflační očekávání. Z německých akcií nejvíce posilovaly průmyslové společnosti v čele s Daimlerem. Velké 
zisky připsal také Bayer a Continental. Na opačné straně spektra odepsaly po kvartálním reportu 15 % akcie 
poskytovatele dialyzačních přístrojů a služeb Fresenius Medical Care. 

Index 29. 1. 2021 5. 2. 2021 Změna 

DAX 30 13 432,87 14 056,72 623,85 (4,64 %) 

 
 
Klíčové události   
 
NĚMECKO   

 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 1,5 %, očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 5,6 
%  

 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec): aktuální hodnota: 6,4 %, 
očekávání trhu: 6,7 %, předchozí hodnota: 6,3 % 

EUROZÓNA 

 Míra nezaměstnanosti (prosinec): aktuální hodnota: 8,3 %, očekávání trhu: 8,3 %, předchozí hodnota: 8,3 % 
 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - první, předběžný): aktuální hodnota: -5,1 %, očekávání trhu: -5,3 %, 

předchozí hodnota: -4,3 % 
 CPI odhad (y-y) (leden): aktuální hodnota: 0,9 %, očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -0,3 % 
 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): aktuální hodnota: 0,6 %, očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -

2,9 % / revize: - 2,2 % 
Firemní zprávy 

 Siemens – Německý průmyslový konglomerát Siemens ráno představil kompletní výsledky za první čtvrtletí 
fiskálního roku 2021, které skončilo 31. prosince 2020. Zároveň zvýšil celoroční výhled. Porovnatelné výnosy 
vzrostly o 7 % díky příspěvku všech průmyslových divizí a silnému vývoji v Číně a Německu. Objednávky 
vzrostly o 15 % na 15,9 mld. EUR, především díky vyšším objemům od velkých zákazníků dopravní divize. 
Volné hotovostní toky vzrostly z 44 mil. EUR na 1,0 mld. EUR. „Siemens začal fiskální rok 2021 silným prvním 
čtvrtletím. Od října do prosince 2020 objednávky, výnosy a čistý zisk výrazně překonaly jak hodnoty minulého 
roku, tak i tržní očekávání navzdory stále komplexnímu makroekonomickému prostředí kvůli pandemii Covid-19 
a navzdory nepříznivému vlivu pohybů měn. Siemens tak výrazně zvyšuje klíčové body celoročního výhledu,“ 
uvádí společnost. Siemens spolu s výsledky také zvýšil celoroční výhled. Nyní očekává, že jeho výnosy 
vzrostou v řádu středních až vyšších jednotek procent a čistý zisk před minoritami dosáhne 5 až 5,5 mld. EUR 
oproti 4,2 mld. EUR za rok 2020. 

 Infineon - Německý výrobce polovodičových čipů Infineon Technologies zveřejnil dnes před otevřením burzy 
hospodářské výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2021, které skončilo 31. prosince 2020. V hlavním 
segmentu společnost dosáhla mohutného zvýšení provozního zisku díky stoupající poptávce po komponentech 
do elektromobilů i nižším nákladům. Celkové výnosy vzrostly meziročně o 37 % na 2,63 mld. EUR, i přes 
oslabující dolar. Mezikvartální růst činí 6 %. Hrubá marže vzrostla mezikvartálně z 31,8 % na 37,4 %. Očištěná 
hrubá marže zaznamenala nárůst z 36,6 % na 40,3 %. Infineon Technologies dosáhla provozního zisku 332 
mil. EUR. Mezikvartálně si společnost polepšila z 182 mil. EUR. Očištěný zisk na akcii se mezikvartálně zvýšil 
z 0,20 EUR na 0,28 EUR. Vygenerované volné peněžní toky mezikvartálně poklesly z 387 mil. EUR na 313 mil. 
EUR. Infineon očekává výnosy ve 2Q v intervalu 2,5 až 2,8 mld. EUR, přičemž v celém fiskálním roce odhaduje 
výnosy na 10,8 mld. EUR s odchylkou +/- 5 %. 
 

Výsledky firem 

 10/2 Deutsche Boerse, Adyen 
 
Očekávané události - Německo 

 10/2 CPI 
 

Očekávané události – Eurozóna 
 12/2 Průmyslová produkce 

Německo 
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Upozornění 

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 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 (ani jiná osoba patřící do téže skupiny) 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 (ani jiná osoba patřící do téže skupiny) 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 jiné osoby patřící do téže skupiny, ani od obchodních 
poplatků, které tyto osoby obdrží. 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.  
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Marván (makléř), Luboš  Bedrník (makléř), Martin Varecha (makléř), Tomáš Mach (makléř), Jan Raška (analytik), Michal Křikava 
(analytik), Jan Tománek (analytik), Miloslav Blín (analytik), Martin Singer (analytik), Michal Fric (analytik), Matěj Švanda (analytik) 
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