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Nvidia podpořila zámořské indexy
Americké akciové indexy S&P500 a Nasdaq včera posilovaly na
nové rekordy, zatímco indexy v Evropě oslabovaly. Americkým
indexům pomohl zejména technologický sektor, jež posiloval a jež
má zde vyšší váhu, zatímco většina zbylých sektorů oslabovala, v
čele s energiemi, utilitami a financemi. Indexy v zámoří podpořil
zejména 9% růst akcií Nvidie a 4% růst Amazonu. Akcie Nvidie
posilovaly po výsledcích za třetí kvartál, jež byly o 4% resp. 8% nad
odhady konsenzu na úrovni tržeb a zisku při meziročním růstu tržeb
o 50%. Trh potěšil i výhled firmy na čtvrtý kvartál s meziročním
růstem opět u 50% díky velmi silné poptávce po všech čipech
společnosti. Výsledky firmy podpořily všechny segmenty, silný růst
zaznamenaly zejména data centra s 55% růstem, zatímco gaming
rostl o 42%. Sentiment na akciích podporuje i aktuální téma
metaverse, z něhož by firma mohla těžit. Akcie Amazonu rostly
spolu s celým sektorem zboží dlouhodobé spotřeby po silných
výsledcích Macy's a Kohl's, jejichž akcie rostly o 20% resp. 10%. Z
očekávaných událostí jsou dnes na programu další projevy členu
FOMC a guvernérky ECB Lagardeové, ve VB byla již zveřejněna
data maloobchodních tržeb za říjen, jež meziměsíčně rostla o 0,8%,
lépe než očekávané 0,5%. Dnes je datum pro pravidelné vypršení
měsíčních opčních kontraktů, jež může tradičně do trhu vznést
zvýšenou míru volatiliy.Jan Šafránek, analytik.

Kofola: Akcie se dnes poprvé obchodují
bez nároku na dividendu 13,5 Kč/akcii
(asi 4% hrubý dividendový výnos)
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Avast: Akcionáři schválili nabídku převzetí od NortonLifeLock
Včera večer se konala VH a soudní schůze Avastu k nabídce převzetí od NortonLifeLock. Pro schválení
transakce hlasovalo 94% přítomných akcionářů a ta tak byla schválena. Transakce musí nyní ještě projít
schválením soudu ve VB a schválením několika antimonopolních úřadů (mimo USA, kde již transakce prošla).
Transakce by podle očřekávání Avastu měla být dokončena v polovině příštího roku.
Schválení nabídky převzetí bylo spíše očekáváno. Akcie Avastu se nyní obchodují asi 4% pod nabízenou cenou
převzetí, která je okolo 186 Kč/akcii (v případě varianty s převahou plnění v hotovosti: 7,61 USD/akcii plus
0,0302 akcie Nortonu za každou akcii Avastu). Schválení ze strany soudu ve VB by mělo být formalitou a z
hlediska zbývajících antimonopolních úřadů neočekáváme větší problémy. Petr Bártek, analytik

Moneta: Upravený návrh na převzetí Air Bank od PPF
Moneta včera večer oznámila dohodu s PPF na převzetí její Air Bank Group za upravených podmínek:

• Cena převzetí AirBank 25,9 mld. Kč zůstává oproti původnímu návrhu neměnná
• Transakce minimálně z 80% financována vydáním 255,5 tis. nových akcií Monety (50% z aktuálního
celkového počtu akcií) a z 20% z přebytečného kapitálu Monety

Zvýšení kapitálu Monety navrhováno ve dvou kolech:
1.
2.
3.

V prvním kole by měl každý současný akcionář na své dvě akcie právo upsat jednu novou akcii za 82 Kč/akcii
Pokud by po prvním kole zbyly neupsané akcie, v rámci druhého kola by byly zbývající akcie nabídnuty
akcionářům za 90 Kč/akcii bez omezení objemu nově upsaných akcií na akcionáře
PPF se zavázala, že v rámci druhého kola nabídne odkup všech nově nabízených zbývajících akcií, pokud by
po prvním kole nějaké zbyly

Nabídka bude předložena ke schválení VH Monety, kterou chce představenstvo svolat na 20. prosince 2021. Schválení
akvizice vyžaduje prostou většinou přítomných hlasů, vydání nových akcií vyžaduje 2/3 většinu. VH bude rovněž
schvalovat dividendu 3 Kč/akcii, management také uvedl, že ze zisku z letošního roku navrhne během první poloviny
příštího roku dividendu 7 Kč/akcii. Pokud by PPF získala v Monetě úpisem nových akcií kontrolní podíl, měla by
povinnost nabídky odkupu ostatním akcionářům za 90 Kč/akcii.
Informaci hodnotíme pozitivně. Aktualizované podmínky jsou dle našeho názoru příznivé. Všichni akcionáři Monety
budou mít možnost účastnit se úpisu akcií za diskont vůči aktuální ceně na burze. Cena převzetí Airbank nebyla
změněna oproti původní nabídce, jíž akcionáři odmítli, ale hodnota Monety i AirBank od té doby vzrostla zejména díky
růstu úrokových sazeb ČNB. AirBank by z toho tedy měla profitovat, což je pozitivum i pro akcionáře Monety. Závazek
PPF odkoupit ve druhém kolem zbývající nabízené akcie za 90 Kč/akcii vytváří pro akcie podpůrnou úroveň. S
upravenými podmínkami odhadujeme, že transakce bude schválena. Thomas Unger, analytik.

O2ČR: Výsledky za 3Q21 se ziskem nad odhady, ale slabšími tržbami
O2 ČR dnes ráno reportovala výsledky za 3Q21: Tržby rostly meziročně o 0,7% na 10 mld. Kč, což bylo asi 0,9%
pod konsenzem kvůli slabším tržbám ze Slovenska v důsledku klesajícího ARPU. Tržby celkově rostly díky růstu
internetových přípojek, mobilních dat a prodejům hardwaru ve fixním segmentu, podle našich výpočtů ale klesala
datová ARPU jak u pevných linek, tak u mobilů. Přírůstky zákazníků pokračovaly v mobilním post-paid segmentu
i u pevného internetu v postupném růstu, velmi dobré byly opět u O2 TV (+14 tis. q/q).
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EBITDA zisk rostl meziročně o 6,9% na 3,78 mld. Kč. To bylo 3,6% nad konsenzem zejména díky lepší hrubé
marži o 200bb. Firma reportovala i nižší než námi očekávaný růst ve fixních nákladech díky klesajícímu počtu
zaměstnanců. Čistý zisk rostl meziročně o 15% na 1,91 mld. Kč, asi 5% nad konsenzem díky vyšší EBITDA,
zatímco odpisy a amortizace a finanční náklady byly mírně vyšší než očekávané, pravděpodobně kvůli růstu
PRIBOR sazby. Čistý dluh mezikvartálně vzrostl ze 7,0 mld. Kč na 11,2 mld. Kč (bez zahrnutí leasingu) poměr
čistého dluhu/EBITDA zisku se zvýšil z 0,5x na 0,8x kvůli výplatě dividendy a vyšším investicím do sportovního
obsahu v O2TV.
Výsledky za třetí kvartál ukázaly podle našich výpočtů pokles ARPU v rámci mobilních i fixních služeb, stejně
jako na Slovensku. To je pravděpodobně výsledek nových tarifů s většími objemy dat. Mobilní tržby v ČR
zpomalily meziroční růst na 8,7% z 11,2% v předchozím čtvrtletí, což bylo více než kompenzováno dobrými
maržemi na prodeji zařízení a dobrou kontrolou nákladů. Výsledky hodnotíme jako smíšené s objevujícími se
cenovými tlaky a na druhou stranu pokrqačující velmi dobrou nákladovou disciplínou. Management také uvedl,
že zvýší investice do 5G sítí. Hlavním faktorem pro akcie O2 ČR ovšem zůstává očekávané vytěsnění
minoritních akcionářů. Management zatím stále neobdržel požadavek ze strany PPF na svolání valné hromady,
jež by o vytěsnění rozhodla. Cenu potenciálního vytěsnění odhadujeme okolo úrovně 264 Kč/akcii, jež odpovídá
poslednímu nákupu podílu ze strany PPF. Petr Bártek, analytik
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Konsenzuální odhady pro výsledky firem z indexu S&P 500 za 3.kvartál 2021
Název firmy

Datum
zveřejnění

Očekávaný zisk
na akcii (USD)

Zisk na akcii ve stejném
kvartále minulý rok (USD)

Očekávaná meziroční
změna zisku na akcii

Očekávaná meziroční
změna tržeb

Konsenzuální odhady pro výsledky firem z indexu STOXX EUROPE 600 za 3.kvartál 2021

Název firmy

Datum
zveřejnění

Očekávaný zisk
na akcii **

Zisk na akcii ve stejném
kvartále minulý rok **

Očekávaná meziroční
změna zisku na akcii

Očekávaná meziroční
změna tržeb

Just Eat Takeaway.com NV

19.11.2021

n.a.

-0,45

n.a.

n.a.

Zdroj: Reuters, ČS; *n.a. značí nedostupná data;** v jednotkách příslušných měn v nichž firmy reportují výsledky
Pozn.: V případě oznamování výsledků na pololetní bázi údaje představují odhady pro hospodaření za uplynulé pololetí namísto kvartálu
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Důležitá upozornění (tzv. „disclaimer“), včetně případného konfliktu střetu zájmů, dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958, kterým se doplňuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání
investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety
zájmů, jsou k dispozici na webových stránkách tvůrce tohoto dokumentu – odboru Ekonomických a strategických analýz České spořitelny. Přímý odkaz na dokument
s důležitými upozorněními naleznete na: http://www.investicnicentrum.cz/analyzyupozorneni. Historie vydaných investičních doporučení je k dispozici v Měsíčních
strategiích, které jsou dostupné na webové adrese: www.investicnicentrum.cz.
Tvůrcem a šiřitelem dokumentu je Česká Spořitelna, Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00
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