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ABSTRAKT

Tato diplomová práce se zam uje na praktické využití fundamentální analýzy

akcií. Jejím cílem je zhodnotit na základ ur ených postup spole nosti EZ, a. s, ECM

Real Estate Investments A. G., a poté rozhodnout o možnostech p ípadných investic do

t chto titul .

Práce je rozd lena do dvou ástí. První ást se zabývá teoretickými východisky

ešení fundamentální analýzy a stru ným popisem dalších dvou možných metod

analýzy akciových titul – grafickou a psychologickou analýzou. V druhé ásti práce

najdeme praktické vypracování fundamentální analýzy pro výše zmín né spole nosti a

na záv r shrnutí dosažených výsledk se stru ným komentá em pro p ípadné investory.

ABSTRACT

This master’s thesis is aimed at practical use of fundamental analysis of stocks.

Its main goal is, on the basis of defined procedures, to analyze and valorize companies

EZ, a. s., ECM Real Estate Investments A. G. and then decide about possible

investments into the stocks of these companies.

This thesis is divided into two main parts. First part deals with theoretical

solutions of fundamental analysis and brief comment of another two ways how to

analyze stocks – graphic and psychological analysis. In second part there is a practical

elaboration of fundamental analysis for aforesaid companies and, in the end of this

thesis, there is a summary of achieved results with brief commentary for possible

investors.

KLÍ OVÁ SLOVA:

Fundamentální analýza, ECM Real Estate Investments A. G., EZ, a. s., akcie

KEY WORDS:
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1 ÚVOD

Volné finan ní prost edky m žeme, ve snaze je rozmnožit, zhodnocovat

r znými zp soby. M žeme je vložit do nemovitostí, komodit i jiných reálných

investic. Dalším zp sobem zhodnocení je vstoupit na finan ní i kapitálový trh, které se

ú astní mnoho ostatních investor .

Je t eba poznamenat, že každá investice s sebou nese ur itou dávku rizika.

D vodem pro po ízení akcií není až tak p íjem dividend, které asto nejsou ani

zaru ený, nýbrž snaha dosáhnout zisku z následného prodeje akcie. Je celkem logické,

že o ekávání vysokých výnos s sebou nese i podstoupení vysokého stupn rizika.

Akciový trh m žeme ozna it za celkem rizikový, zejména díky vysoké volatilit akcií,

které se na n m obchodují. Mimo zisk je zde tedy možné dosáhnout i vysokých

pen žních ztrát.

 V tšina investor vybírá tituly pro koupi zejména na základn zvolené investi ní

strategie. K výb ru vhodných akcií se používá mnoho r zných metod. Za nejobsáhlejší

a zahrnující nejvíce faktor se považuje analýza fundamentální. Ta hodnotí jak finan ní

zdraví podniku, tak i další faktory, které tento podnik ovliv ují a mohou p sobit

nejenom na n j, ale i na celé odv tví, obor i celou ekonomiku.
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2 CÍL PRÁCE

Cílem této práce je ur it a vymezit metody pro hodnocení a posouzení možných

investic do akciových titul . Následn za využití metod fundamentální analýzy ur it

finan ní zdraví vybraných spole ností a vnit ní hodnoty jejich akcií. Tyto hodnoty poté

porovnat s tržními kurzy a vyvodit záv ry.

 P i analýze akciových titul je t eba posoudit nejen ekonomickou a

hospodá skou situaci spole nosti, ale také veškeré vlivy, ovliv ují jak situaci na trhu,

tak chování této jednotky. Je tedy nutné nejprve provést globální analýzu, jejímž cílem

je zhodnotit sou asný stav a pravd podobný vývoj ekonomiky. Dále je t eba provést

rozbor celého odv tví, ve kterém spole nost provozuje své aktivity, zjistit tak situaci, ve

které se nachází a ur it možné cesty budoucího vývoje.

Cílem t chto díl ích analýz v rámci fundamentální analýzy je tedy stanovení

vnit ní hodnoty akcií a také doporu ení pro p ípadné investory.

Poznámka: V dob zpracování této práce nebyly k dispozici údaje za rok 2008,

proto jsou zde použity údaje za rok 2007 a níže.
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA EŠENÍ

3.1 Fundamentální analýza

Jedná se o nejpoužívan jší metodou pro analýzu akcií. Tato metoda

p edpokládá, že na trhu se vyskytují podhodnocené a nadhodnocené cenné papíry. Jde o

cenné papíry, jejichž vnit ní hodnota (teoreticky spo ítaná cena), se liší od sou asného

kurzu, který je tvo en na akciovém trhu. Tato analýza se dá považovat za

nejkomplexn jší druh akciové analýzy, který hledá základní faktory zásadn ovliv ující

kurz (nebo vnit ní hodnotu) akcie. Protože žádný podnik není v izolovaném prost edí,

ale provozuje svoji innost v ur itých podmínkách daného státu, je t eba v pr b hu

zkoumání podniku sledovat i celý tento systém, jehož je podnik sou ástí. Pokud je to

možné, analyzovat také všechny vlivy, které mohou jeho výsledky ovlivnit. Proto jsou

tyto faktory roz len ny a postupn provést jejich zkoumání na makroekonomické,

odv tvové a i mikroekonomické úrovni. [1]

Z tohoto hlediska m žeme fundamentální analýzu rozd lit na:

- analýzu na úrovni makroekonomické, analyzující ekonomiku jako celek a její

vliv na kurzy akcií;

- odv tvovou analýzu, která eší specifika jednotlivých odv tví (pop ípad

pododv tví) a jejich dopad na akciové kurzy;

- analýzu samotných spole ností, která se snaží ohodnocovat nejd ležit jší vnit ní

údaje sledovaných podnik ;

3.1.1 Analýza na makroekonomické úrovni

Na makroekonomické úrovni p sobí na innost podnik ada faktor , z nichž

mezi nejd ležit jší m žeme za adit tyto:

- fiskální politika vlády;

- pen žní nabídka;

- úrokové sazby;

- inflace;

- mezinárodní pohyb kapitálu;

- schodky a nerovnováha;
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- vývoj reálného výstupu ekonomiky v dlouhém a st edním období;

- cenové regulace a erný trh;

- ekonomické a politické šoky;

- korupce, hospodá ská kriminalita a právní systém;

Je nutno brát v úvahu tu skute nost, že žádný z t chto makroekonomických

faktor nep sobí izolovan , p i emž jejich p sobení v mnoha ohledech vzájemn

souvisí. [1]

Vývoj reálného výstupu ekonomiky v dlouhém a st edním období

Vývoj kurz akcií je velmi siln ovliv ován jak vývojem státní ekonomiky, tak i

vývojem sv tové ekonomiky. Z toho plyne, že i akciové kurzy reagují svými pohyby na

probíhající hospodá ské výkyvy dané ekonomiky, dlouhodob však m žeme

vypozorovat, že toto jejich kolísání probíhá kolem jejího vývojového trendu. Ten

m žeme p edpokládat jako neustálý procentní ro ní nár st, který je zp soben r stem

ekonomické úrovn dané zem . [2]

Ze st edn dobého pohledu však vazba mezi výší akciových kurz a

ekonomickou úrovní dané zem již tak pevná není. Zde již m žeme zpozorovat zna nou

souvislost s etapami hospodá ského cyklu zem . Protože poptávka a nabídka na trhu

akcií závisí velkou m rou nikoli od skute ných, ale od o ekávaných výsledk , m žeme

považovat na dokázanou skute nost, že vývoj kurz akcií ze st edn dobého hlediska

p edbíhá ve vysp lých státech zpravidla o n kolik m síc vývoj ekonomiky a že jejich

zm ny se tak stávají ukazatelem dalšího vývoje ekonomiky.

Zm ny akciových kurz také následn zp sobují zm ny chování spot ebitel i

podnikatelských subjekt o výdajích jednotlivých ekonomických subjekt . A protože

tím ovliv ují poptávku po zboží, službách a výrobních faktorech, p sobí vlastn zp tn

na další ekonomický vývoj. [1]

Fiskální politika vlády

Pod pojmem fiskální politika si m žeme p edstavit spravování a ízení p íjm ,

výdaj a dluhu vlády ur itého státu.
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Celkem významný vliv na akciové kurzy mají dan z p íjm právnických a

fyzických osob. Ty snižují dosažené zisky firem a to se poté promítá do výše dividend a

v podstat omezuje i možnosti rozvoje daných spole ností. Navíc se tyto dividendy op t

daní. Zejména p i krátké dob držení akcií, jsou ve v tšin zemí zdan ny i kapitálové

p íjmy z rozdílu nákupní a prodejní ceny akcie. Všechny tyto faktory zna n snižují

atraktivitu akcií a jsou jedním z d vod snižování jejich cen.

P i vysokých sazbách daní však nastává ješt další efekt, takzvaný transfer

pricing. Podstata tohoto efektu je, že pokud p sobí na území ur ité zem nadnárodní

holdingy, které mají v ad stát s r znými da ovými sazbami své spole nosti,

provád jí jejich prost ednictvím zna n výhodné, tzv. skryté kapitálové toky. To

spo ívá v tom, že si jimi ovládané firmy, sídlící v r zných zemích, vzájemn prodávají

zboží i služby za takové ceny, aby celá nadnárodní spole nost dosáhla jako celek co

nejvyššího zisku. Takové pohyby pak ale poškozují spole nost, která sídlí v zemi

s vysokými sazbami dan , a proto z d vod vysokých daní vykazuje pouze malý zisk,

zatímco firmy umíst né v zemích s nízkými sazbami dan vykazují zisky mnohem

vyšší. A samoz ejm na vykazované zisky reagují i kurzy akcií, které u ziskových

spole ností rostou a u mén ziskových podnik klesají. [3]

Další d ležitým faktorem je i výdajová politika vlády, která m že mít na ceny

akcií vliv. Pokud jsou nap íklad výdaje využity na nákup služeb i produkt

spole ností, jedná se o pozitivní vliv. Zvyšuje-li se rozpo tový deficit, který musí být

následn financován emisemi vládních dluhopis a to následn vede ke zvyšování

úrokových sazeb, pak mluvíme o negativním vlivu. [1]

Pen žní nabídka

Je to jeden z nejvýznamn jších faktor ovliv ujících chování cen akcií. Existuje

n kolik vysv tlení jejího p sobení:

První je toho názoru, že umožní-li centrální banka zvýšení pen žení nabídky p i

udržení stálé poptávky po pen zích, investo i tyto dodate né pen žní prost edky

investují z ásti i na akciový trh. Protože v podmínkách krátkého období je možno

nabídku akcií považovat za tém fixní, dojde ke vzestupu jejich kurz . Tento p ímý

vliv pen z na akciové kurzy je ozna ován jako efekt likvidity.
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Druhý p ístup se zakládá na tvrzení, že vzestup pen žní nabídky nejd íve podpo í

investory nakoupit více dluhopis , což má za následek vzestup jejich kurz . Ten se ale

posléze projeví v poklesu jejich výnosových m r, a tím stoupne p itažlivost

alternativních zp sob investic, kterými mohou být akcie. D sledek je tedy zvýšení

poptávky a nár st cen akcií.

T etí vysv tlení této problematiky je v názoru, že kv li zvýšení pen žní nabídky

poklesnou úrokových sazeb. To by m lo podpo it investi ní aktivity firem a následn

zvýšit nejen úrove jejich budoucích zisk ale i cenu jejich akcií. [1]

Úrokové sazby

Úrokové sazby jsou další d ležitý kurzotvorný faktor. V podstat jde o to, že

r st úrokových sazeb vede k poklesu kurz akcií a opa n . To se m že odehrát t emi

zp soby:

Prvním vysv tlením je, že vnit ní hodnota akcie souvisí se sou asnou hodnotou

budoucích pen žních p íjm , které z ní plynou. Zvýšení úrokové míry, jako d ležitá

ást p i p evád ní budoucích p íjm na sou asnou hodnotu, musí tedy vést ke snížení

sou asné hodnoty budoucích p íjm a to samoz ejm zp sobí pokles nejen vnit ní

hodnoty akcie, ale souvisle s tím také akciového kurzu. [4]

Druhý zp sob ešení je ve skute nosti, že zvyšování úrokových sazeb

z dluhopis dostává peníze z akciových trh na trh s dluhopisy, které mají vyšší míru

výnosnosti. Proto dokud nenastane op t rovnováha ve výnosové mí e t chto trh , budou

kurzy akcií z ejm klesat.

T etí d vod klesání akciových kurz v souvislosti s r stem úrokových zazeb je,

že ím jsou vyšší úrokové sazby, tím se zvyšují náklady firem na jejich externí

financování. A to se samoz ejm týká i financování investic. Z toho vyplývá snížení

o ekávaných budoucích zisk a následný pokles kurz cen akcií.

Všechny uvedené úvahy tak vedou k záv ru, že pokud vzrostou úrokové sazby,

poklesnou akciové kurzy a naopak. [1]
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Inflace

Akcie jsou obecn považovány za dobrou investici, pokud o ekáváme zvýšení

míry inflace. Tento názor je založen na p edpokladu zvýšení nominálního zisku a s tím

spojených vyšších dividend.

Bylo provedeno n kolik výzkum , avšak ty prokázaly, že za p ítomnosti inflace

nejsou akcie schopny udržet svoji reálnou hodnotu p es skute nost, že p edstavují

vlastnický nárok k reálným aktiv m akciové spole nosti. Existuje ada hypotéz, které se

tuto anomálii snaží vyjasnit. Jedna z nejznám jších je hypotéza da ového efektu.

Tato hypotéza se soust edí na odepisování investi ního majetku a

ohodnocováním zásob spole nosti v období inflace. Ve v tšin zemí odepisování

založeno na odepisování z po izovacích cen, takže vzhledem k inflaci reálná hodnota

odpis klesá, ímž se zárove zvyšuje da ové zatížení spole nosti. To pak vede

k poklesu zisku po zdan ní, k poklesu dividend a poté i tržních cen akcií. Takové

problémy zp sobuje i oce ování zásob, zejména metodikou FIFO1. Inflace pak

zp sobuje podhodnocení náklad , které jsou nutné k po ízení nových zásob a to vede ke

stejným da ovým d sledk m jako v p edešlém p ípad . [1]

Na druhou stranu však m žeme zaznamenat i opa ný vliv. Jde o zisky n kterých

firem na r stu cen a též o skute nost, že vzestup inflace je tém vždy doprovázen

r stem nominálních úrokových sazeb. Ty jsou nákladovou položkou, takže jejich

zvýšení do jisté míry snižuje ú etní nebo zdanitelný zisk firmy.

Inflace sama o sob navíc zvyšuje celkovou nejistotu v ekonomice. Proto pro

investory stoupá riziko na akciovém trhu, takže m že klesnout poptávka a následn i

ceny akcií. [4]

Mezinárodní pohyb kapitálu

V dnešní dob se stávají kapitálové trhy ím dál více otev ené pro zahrani ní

investory. Velcí investo i v rámci svých strategií vyhledávají na globálním akciovém

trhu investice, které by jim zajistili co nejvyšší výnosy v porovnání s co nejmenším

rizikem a nejvyšší likviditou. [5]

1 FIFO (first in, first out) - výdej materiálu ze skladu se oce uje cenami od nejstarší

zásoby k zásob nejnov jší tak, jak se zásoby ze skladu odebírají
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Pohyby takového zahrani ního kapitálu mají významný vliv na pohyby

akciových kurz . Vzhledem k faktu, že se emise zejména t ch nejvýznamn jších akcií

neobchodují pouze na jedné, ale na více sv tových burzách, zp sobuje jejich pohyb na

jednom trhu i následný pohyb na ostatních trzích.

Schodky a nerovnováha

Velký vliv na investory mají i informace, které se týkají schodk nebo p ebytk

bilance zahrani ního obchodu, státního i ve ejných rozpo t . P estože jde o r zné

veli iny, jedná se o zásadní informace o stavu ekonomiky, zda je v rovnováze apod.

P estože výše schodk nemá tak velkou vypovídací schopnost, má tento ukazatel

význam z hlediska trend vývoje. Pokud se schodky v pr b hu asu prohlubují,

znamená to, že se ekonomika oddaluje od rovnovážného stavu. [1]

Cenové regulace a erný trh

Ekonomika se za standardních okolností nachází ve stavu rovnováhy, kdy cenu

stanovuje trh. Pokud ale stát ceny reguluje, znamená to ur itý nesoulad. V tomto ohledu

mají tyto regulace a erné trhy podobný význam jako schodky.

Cenové regulace se v podstat projevují vytvo ením dvojích cen, cen oficiálních

a t ch na erném trhu, což ukazuje na problémy v ekonomice. ím odlišn jší jsou

skute né ceny od cen regulovaných, tím v tší problémy pravd podobn nastanou.

Signalizuje to rozdíl, který bude muset v budoucnu n kdo zaplatit. [4]

Ekonomické a politické šoky

Ekonomické i politické šoky ovliv ují samoz ejm nep ízniv vývoj cen akcií.

Pokud mluvíme o ekonomických šocích, m že jít o adu možností: nap . ropné šoky,

obchodní a cenové války, vznik hyperinflace2, výrazné zm ny devizových kurz

nejd ležit jších sv tových m n atp.

2 Hyperinflace - extrémní p ípad inflace. Je to inflace vyjád ená ty - a víceciferným

íslem.



17

Mezi politické šoky pat í p edevším vále né konflikty, demise vlád, revoluce a

v neposlední ad i ne ekané volební výsledky. [1]

Korupce, hospodá ská kriminalita a právní systém

Pro investora není d ležitý jen negativní vliv korupce na r st ekonomiky, ale je

pro n j d ležitá i úrove a funkce právního systému s d razem na ochranu osobního

vlastnictví. Špatná legislativa a pomalé fungování soud vždy ohrožují soukromý

majetek, který tak m že být v extrémních p ípadech i zcela znehodnocen.

3.1.2 Odv tvová (oborová) analýza

Tato analýza se provádí, protože jednotlivá odv tví (t žký pr mysl, obchod,

stavebnictví atd.) nejsou stejn citlivá na vývoj ekonomiky. Je zde r zná míra zisku,

n která odv tví jsou více i mén regulována státem a samoz ejm jsou zde r zné

perspektivy dalšího vývoje. V podstat nemusí jít pouze o analýzu daného odv tví, ale i

dalších pododv tví i podobor . [1]

Odv tvová analýza se snaží p edevším identifikovat specifické znaky daného

odv tví – p esn ji se jedná o analýzu citlivosti odv tví na hospodá ský cyklus a o

zkoumání typu odv tvové struktury (pop . o zp sob vládní regulace). Poté se analýza

zam uje na odhad jejich budoucího vývoje.

Identifikace charakteristických znak jednotlivých odv tví

S ohledem na citlivost k hospodá skému cyklu m žeme odv tví rozd lit na

neutrální, cyklická a anticyklická.

Odv tví cyklická – tato odv tví dosahují výborných výsledk v období

expanze, ale v recesi se dostávají do problém . D vod, pro tato odv tví kopírují

hospodá ský cyklus, je fakt, že jejich produkce se orientuje na oblasti, kdy zákazník i

kupující m že nákup odložit na pozd ji. Spole nosti z cyklických odv tví v dob recese

velmi rychle p ichází o odbyt a to má negativní vliv na výši jejich zisku a samoz ejm i

na cenu kurzu jejich akcií. Mezi p íklady cyklických odv tví m žeme uvést letecký

pr mysl, automobilový pr mysl, spot ební pr mysl a podobn . [2]
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Odv tví neutrální – tato odv tví nejsou moc závislá na hospodá ském cyklu.

Jde o odv tví, která produkují tzv. nezbytné statky, jejichž po ízení nelze p íliš

odkládat. Zde je možno uvést jako p íklad potraviná ský pr mysl, hromadnou dopravu

apod. V podstat se jedná o produkci výrobk a služeb, které mají nízkou cenovou

elasticitu. [2]

Odv tví anticyklická – p esn na rozdíl od cyklických odv tví vykazuje toto

odv tví výborné hospodá ské výsledky v období recese a slabší v období r stu. Mezi

p íklady takového odv tví se v poslední dob uvádí nap íklad provozování kabelové

televize, protože tento druh zábavy nahraju nap . mnohem dražší turistiku. [2]

Na základ výsledk získaných z odv tvové analýzy se investo i snaží správn

na asovat nákup akcií práv toho druhu akciových spole ností, které spadají do t ch

odv tví, jež by podle jejich názoru m la v návaznosti na danou fázi hospodá ského

cyklu dosahovat nejvyšších výnos .

Když provádíme tento druh analýzy, je pot eba brát v úvahu skute nost, že

n která odv tví jsou i ve vysp lejších státech velmi siln regulována státem. Jde hlavn

o regulaci maximálních cen. Tato regulace ovliv uje zisky spole ností, což z tohoto

pohledu má negativní vliv na ceny jejich akcií. Na druhou stranu je zde nižší kolísání

jejich zisk , což se m že investor m zdát jako mén rizikové. Stát m že ovšem

regulovat i jinými zp soby, než ur ováním cenových strop , m že jít i o ur itá omezení

vstupu na trh (nap . ud lování licen ních podmínek). Tato omezení v podstat chrání

p ed konkurencí a i to podporuje r st ceny akcií. Mezi negativní vlivy státní regulace

pat í nap . taková omezení, která zp sobují dodate né firemní náklady – nap íklad

ochrana životního prost edí apod. Mezi poslední typy státní regulace pat í dotace a

subvence. [1]

D ležitá je i analýza struktury odv tví a jeho charakter. M že mít charakter

monopolní, oligopolní i konkuren ní. Akci monopolních spole ností bývají investory

v tšinou považovány za bezpe né.

Prognózování budoucího vývoje jednotlivých odv tví

Odhadování dalšího vývoje vychází zejména z analýzy minulých výsledk .

V takových p ípadech se provádí odv tvové srovnání historického vývoje tržeb, zisk a

cen akcií. Prostor se dává taky o ekávaným strukturálním zm nám, což je velmi úzce
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spojeno s o ekávanými inovacemi. Dá se íci, že výb rem dlouhodob  r stového

odv tví pat í mezi základní kameny úsp šné investi ní strategie na trzích akcií. Odhady

budoucího vývoje mohou být jak krátkodobé tak dlouhodobé, záleží na zám rech

analýzy. [1]

3.1.3 Analýza jednotlivých akciových spole ností

Tato ást fundamentální analýzy se zam uje na získání informací o akcii,

sledujeme, zda je nadhodnocena i podhodnocena, na základ prov ení firmy a ur ení

odhadu jejího dalšího vývoje.

Ohodnocovací proces probíhá na akciovém trhu neustále, na základ nových

informací se m ní kurzy a i vnit ní hodnoty akcií.

Vnit ní hodnota cenného papíru m žeme chápat jako stavovou veli inu, udávající

jak vysoká by m la být její spravedlivá tržní cena. Ke stanovení takové hodnoty je t eba

provést adu výpo t . Ty se od sebe liší použitými metodami i individuálními odhady.

Je tedy možné, že i když investo i použijí stejné metody, liší se jejich výsledky práv

v d sledku dosazení individuálních hodnot do prom nných veli in. [5]

Ve velmi krátkém období m žeme vnit ní hodnotu ale považovat za konstantní a

m žeme jí tak porovnat se sou asným kurzem. Pokud je v daném okamžiku vypo tená

vnit ní hodnota akcie vyšší než sou asný kurz, považujeme ji za podhodnocenou a

m žeme tedy o ekávat vzestup jejího kurzu. Naopak, bude-li vnit ní hodnota nižší než

kurz, íkáme, že je nadhodnocená a dá se o ekávat pokles jejího kurzu.

Vztah mezi vnit ní hodnotou akcie a jejím kurzem zobrazuje následující obrázek:

Graf 1: Vnit ní hodnota akcie, zdroj: vlastní práce
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Pokud bychom provád li komplexn jší fundamentální analýzu, nebude nám

sta it pouze analýza sou asného stavu podniku, ale je t eba se zam it i na jeho

vývojové tendence. To znamená rozd lit provád nou analýzu na t i na sebe navazující

etapy. Tyto etapy jsou:

a) retrospektivní analýza;

b) analýza sou asné ekonomické situace podniku;

c) analýza perspektivní (výhledová);

Retrospektivní analýza

Tato analýza se zam uje na zkoumání nejzásadn jších minulých vývojových

trend vybrané firmy. Cílem takového zkoumání je tedy nap . sledování vyvíjení

podnikové struktury, kolik finan ních prost edk  m l podnik dlouhodob k dispozici,

jak se vyvíjely výnosy ve vazb na výrobní program atd. Samoz ejm se zkoumají i

významné zm ny vlastník i organiza ního za len ní. D ležitou roli zde hraje také

analýza finan ních ukazatel , kde detailn a z dlouhodobého hlediska prov ujeme

firmu. Takový výzkum v této oblasti dokáže podat pom rn  v rohodný obraz vývoje

podniku z hlediska sledovaných ukazatel , ale m žeme tak i vytvo it podmínky pro

mezipodnikové srovnání (v p íslušném odv tví i oboru). [1]

Retrospektivní analýza nám také umož uje za adit analyzované ukazatele do

asové posloupnosti a tak vylou it p ípadné výkyvy a pochopit je v asových

souvislostech. Další význam spo ívá v tom, že bez ádn provedené retrospektivní

analýzy nelze vytvo it analýzu perspektivní, neboli odhadnout další budoucí vývoj

t chto hodnot. V prognostice totiž platí, že pro správn provedenou analýzu je t eba mít

delší asovou adu minulých hodnot. [4]

Analýza sou asné ekonomické situace podniku

Druhá etapa fundamentální analýzy podniku se orientuje na oblast jeho

sou asného stavu. V úvahu se berou p edevším výnosy a náklady, ale d ležitou roli

hrají i ostatní významné vlivy, které na výkonnost spole nosti p sobí.
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Analýza perspektivní (výhledová)

Jde o t etí a záv re nou etapu fundamentální analýzy, zam ena již na predikci

dalšího vývoje. Nejde pouze o vývoj samotného podniku, ale i jeho perspektivu

v daném odv tví, pop . oboru. P ihlíží se i k vývoji celé ekonomiky.

D ležitou ástí perspektivní analýzy je analýza vlivu o ekávaných zm n

úrokových sazeb, neboli m nových relací na r stové p íležitosti oboru a v jeho rámci i

sledované firmy, p i emž jsou hodnoceny i její inova ní aktivity, jakož i vývoj kvality

managementu.

Fundamentální analýzu podniku m žeme provád t r znými zp soby. Je jí

možno provést bu celkov , nebo hloubku jejího provedení uzp sobit investi ní

strategii a tedy ji nap . zkrátit, resp. ji zam it dle individuáln sledovaných zám r

ur itého investora. Vlastní její obsah bude proto záviset na tom, zda se bude jednat o

dlouhodobé strategické cíle, kdy bude investor usilovat o získání v tšího, možná i

v tšinového balíku akcií se zám rem podílet se na ízení dané spole nosti, nebo se bude

jednat pouze o portfoliového, by  t eba dlouhodobého investora, který se bude spíše

zajímat o výplatu budoucích pravidelných dividend a nemá v úmyslu své portfolio p íliš

asto a ve v tším m ítku obm ovat. T etím typem investora pak m že být spekulant,

jehož zám rem je akcie sledované firmy nakoupit pouze krátkodob s cílem je p i

nejbližší vhodné p íležitosti se ziskem prodat. V t chto všech uvedených základních

p ípadech se bude jak zam ení, tak hloubka provád ných analýz lišit. [1]

Fundamentální analýza disponuje mnoha r znými metodami, mezi n ž je možno

za adit zejména:

- dividendové diskontní modely;

- ziskové modely;

- bilan ní modely;

- finan ní analýzu a adu dalších;

3.1.3.1 Dividendové diskontní modely

Jednou z nej ast ji používaných metod p i stanovování vnit ních hodnot akcií

jsou dividendové diskontní modely a jejich postup je následující:
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Investor bude uvažovat o koupi akcie a p edpokládá, že jí bude držet rok, pak si

spo ítá vnit ní hodnotu jako sou et sou asné hodnoty dividendy získané za rok a

sou asné hodnoty její o ekávané prodejní ceny.

Avšak jde pouze o o ekávané hodnoty a ani jedna z obou veli in není zaru ena.

Vnit ní hodnotu akcie pak ur í následovn :

= +(1 + )
kde: VH – vnit ní hodnota akcie

d1 – o ekávaná dividenda na konci prvního roku

C1 – o ekávaná prodejní cena na konci prvního roku

r - tržní úroková míra (des. íslo)

Co se tý e prodejní ceny na konci roku, tak ta se znovu vypo ítá jako sou asná

hodnota budoucích p íjm , které vyplývají z držení akcie. To ovšem ale až v dalším

(druhém) roce jejího p ípadného držení. Proto tedy platí:

= +(1 + )
kde: C1 – o ekávaná prodejní cena na konci prvního roku

d2 - o ekávaná dividenda na konci druhého roku

C2 - o ekávaná prodejní cena na konci druhého roku

r - tržní úroková míra (des. íslo)

Dosazením druhé rovnice do p edcházející rovnice vznikne vzorec:

= (1 + ) + +(1 + )
Výše uvedená rovnice nám vyjad uje vnit ní hodnotu akcie jako sou et

sou asných hodnot dividend vyplacených b hem dvou let a sou asné hodnoty

o ekávané prodejní ceny na konci druhého roku jejího držení.
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Protože na akcii m žeme pohlížet jako na nesplatitelný cenný papír, m žeme

tento krok opakovat po n let a stále nahrazovat jednotlivé hodnoty C. Z toho nám poté

vznikne vzorec:

= (1 + ) + (1 + ) + (1 + ) + (1 + ) + … . + +(1 + )
kde: VH - vnit ní hodnota akci

d1-dn - o ekávané dividendy v jednotlivých letech

Cn - o ekávaná prodejní cena v n-tém roce

r - tržní úroková míra (des. íslo)

Z toho nám tedy vyplývá, že vnit ní hodnota akcie je sou et sou asné hodnoty

budoucích dividend do n-tého období a sou asné hodnoty o ekávané prodejní ceny. To

však m že být nekone n vzdálené, z ehož vyplývá, že jestliže se n bude blížit

nekone nu, pak se bude sou asná hodnota o ekávané prodejní ceny blížit nule, takže je

možno ji v tomto p ípad ze vzorce vypustit.

Po této uvedené úprav bude mít tedy vzorec tvar:

= (1 + ) + (1 + ) + (1 + ) + (1 + ) + … . + (1 + )
Tímto jsme vnit ní hodnotu akcie vyjád ili jako sou asnou hodnotu budoucích

dividend. Proto se tento vzorec ozna uje jako „dividendový diskontní model“, p i emž

základním ur ujícím faktorem vnit ní hodnoty akcie zde jsou o ekávané budoucí

dividendy. Ty je ale p i výpo tu vnit ní hodnoty akcie nutno diskontovat do

p ítomnosti.

Tento vzorec lze za pomoci r zných matematických úprav p evést na mnohem

jednodušší tvar: =
Tento model se používá pro další možné a v tšinou složit jší modelové

konstrukce. Musíme však upozornit na fakt, že modely postavené na dividendách jsou
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v praktické rovn použitelné pouze u spole ností, kde m žeme p edpokládat nem nnost

jejich dividendové politiky. Je tedy záležitostí každého investora, aby zvolil vhodnou

metodu výpo tu, stejn tak jako dosazení p edpokládaných hodnot.

3.1.3.2 Historický model

Historické modely se vypo ítají jako podíl pr m rné historické tržní ceny akcie

a další pr m rné historické prom nné. Nejb žn ji se používají pr m rné tržby i

pr m rné dividendy a to z d vodu nižší kolísavosti než kterou má nap íklad zisk. [2]

Model P/S vychází z pom ru historického kurzu akcie a pr m rné výše tržeb na

jednu akcii / =
= /

kde: VH - vnit ní hodnota akci

 S1 - o ekávaná výše tržeb pro p íští rok

 Sa - pr m rná historická výše tržeb p ipadající na jednu akcii

 Pa - pr m rná historická tržní cena akcie

P/S - historický pom r cena/tržby

Model P/D porovnává pr m rnou historickou tržní cenu akcie s pr m rnou

historickou výší dividend p ipadající na jednu akcii. [2]

/ == /
kde: VH - vnit ní hodnota akci

 D1 - o ekávaná výše dividend na jednu akcii v p íštím roce

 Da - pr m rná historická výše dividend na akcii

 Pa - pr m rná historická tržní cena akcie

P/D - historický pom r cena/dividenda
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3.1.3.3 Ziskové modely

Vycházejí z významného a investory sledovaného pom rového ukazatele P/E

(price-earnings ratio), jehož hodnota se ur uje jako podíl aktuálního kurzu akci a istého

zisku spole nosti, který p ipadá na jednu akcii. Tento ukazatel nás v podstat informuje

o investorech, resp. jak si cení jedné pen žní jednotky zisku p ipadajícího na danou

akcii. [1]

Ziskové modely se zabývají otázkou, pro  n které firmy mají hodnotu ukazatele

P/E vysokou a jiné naopak nízkou. Tato analýza se provádí ve dvou úrovních:

- v prvním p ístupu se zabýváme faktory, které mají vliv na úrove výše

uvedeného ukazatele z pohledu národního trhu;

- v druhém p ístupu, který m žeme považovat za makroekonomický, vzhledem

k tomu, že analyzuje faktory, které ovliv ují výši ukazatele P/E jednotlivých

spole ností firem;

Co se tý e prvního uvedeného p ístupu k provád ní analýzy, z provedených

výzkum vyplývá, že hodnota P/E bývá na národních akciových trzích velmi odlišná.

Faktory, které tyto zp soby zp sobují, jsou:

- o ekávaní r stových p íležitostí firem v daném stát – ím jsou ekávání

investor optimisti t jší, tím se zvedá poptávka zp sobující r st kurz akcií a

tím se zvedá i tento pom rový ukazatel;

- požadovaná míra výnosu – ím je požadovaná míra výnosu na daném trhu nižší,

tím vyšší je zde ukazatel P/E;

- inflace – každý r st inflace je spojen se zvyšováním požadované míry výnosu

investor , proto v tšinou i pouhé o ekávání jejího r stu vede k poklesu

ukazatele P/E;

- míra zdan ní – ím vyšší jsou da ové sazby, tím je požadována i vyšší výnosová

míra a to op t zp sobuje pokles kurz akcií, tzn. i hodnotu ukazatele P/E;

Pokud jde o volbu konkrétní investice, pak se za d ležit jší považuje druhý

p ístup. Tento p ístup analyzuje individuální úrove ukazatele P/E daných akcií. [3]

Faktory, které musíme brát v úvahu, v tomto p ípad jsou:

- r stové perspektivy a rizika sledované akciové spole nosti – vysoký o ekávaný

r st spole nosti se odrazí i ve vysoké hodnot P/E;
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- dividendová politika – je logické, že výše dividend se odráží v zájmu investor ,

kte í pak p íslušné akcie vyhledávají. Proto vyšší dividendy mohou zp sobit

zvýšení poptávky a tedy i kurzu akcie. A to zárove zp sobí i r st ukazatele P/E;

- typ odv tví a jeho popularita mezi investory;

- kvalita managementu analyzovaných spole ností;

Pokud chceme vypo ítat ukazatel P/E firmy, musíme být opatrní, nebo tento

ukazatel bývá zna n ovliv ován použitými ú etními metodami. Tyto metody se mohou

v r zných zemích lišit. Stejn tak je ovliv ován jednorázovými finan ními a

obchodními operacemi, které nemají trvalý charakter.

Také je t eba být d razný na použitá data, nepoužívat zastaralá data (nap .

za átkem kalendá ního roku, p ed ú etní záv rkou, auditem). Taková data pak mohou

celkový výsledek velmi zkreslovat. Jako p ijatelný údaj pro standardní investici je

rozmezí hodnot mezi 8 a 12, u t ch nejperspektivn jších až do zhruba 15. Jednoduše

e eno, tyto hodnoty vyjad ují dobu (roky), za kterou by si na sebe akcie m la vyd lat

vzhledem k její sou asné tržní cen a istému zisku na ní p ipadající. Mohou nastat

situace, kdy dojdeme k vyšším hodnotám, ty se však nedají považovat za dlouhodob ji

udržitelné a spíš signalizují budoucí pokles kurzu. [2]

Z toho tedy vyplývá, že ukazatel P/E nám m že sloužit spíše pro relativní

ohodnocení jednotlivých akcií, ale není vhodný pro výpo et jejich vnit ních hodnot. Pro

ur ení vnit ní hodnoty akcie je t eba stanovit ukazatel, který se jmenuje pr m rný P/E

(celého trhu, segmentu, oboru). D vodem pro užší len ní je srovnání akcií podobných

kvalit.

Za pomoci pr m rného P/E m žeme vyjád it vnit ní hodnotu akcie jako:

= ( )
Kde:

VH - je vnit ní hodnota akcie

E - je o ekávaný zisk vykázaný na jednu akcii sledovaného podniku

v p íštím roce

(P/E)p - je pr m rná úrove ukazatele P/E na p íslušném trhu, resp. na jeho

díl ím segmentu nebo v souvisejícím výrobním oboru
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Takový zp sob výpo tu VH bude optimální zejména pro ty investory, kte í

necht jí investovat dlouhodob . Výpo et pr m rného P/E m že být dosti složitý,

m žeme je tedy nahradit statistickými údaji, které by m li být b žn k dispozici, nebo

burzovními údaji.

Ukazatel pr m rného P/E má ale také jednu velmi d ležitou vypovídací

schopnost. ím vyšší hodnoty nabývá, tím se daný trh stává riskantn jší. Je zde

pravd podobnost, že v budoucnu poklesne. Tato zákonitost je jak teoreticky, tak

empiricky dokázána.

3.1.3.4 Bilan ní modely

Jde o množinu model , které mají spole né to, že p i ur ování VH se opírají o data

zve ejn ná bilance firmy. Mezi nejpoužívan jší hodnoty pat í ú etní hodnota vlastního

jm ní. Další modely, jako nominální hodnota, substan ní metoda, likvida ní metoda,

reproduk ní metoda a substitu ní metoda se v praxi p íliš nepoužívají, vzhledem

k jejich nízké vypovídací hodn , náro nosti provedení a nedostate nému

ekonomickému významu.

3.1.3.4.1 Ú etní hodnota vlastního jm ní

Jde o rozdíl mezi aktivy a cizím kapitálem. Pokud tento rozdíl pod líme po tem

vydaných akcií, získáme ú etní hodnotu majetku p ipadajícího na jednu akcii. Tím, že

vyd líme tržní cenu akci a její ú etní hodnotu, m žeme získat ukazatel, který se obecn

nazývá P/BV (price-to-book-value ratio). [1]

Musíme ovšem brát v úvahu, že tento ukazatel informuje pouze o hodnot

majetku p ipadajícího na akcii, ale v bec neinformuje o budoucích perspektivách, které

nás zajímají nejvíce. Mezioborov je navíc nesoum itelný.

3.1.3.5 Finan ní analýza podniku

Jedna z nejvýznamn jších metod fundamentální analýzy je práv finan ní

analýza podniku. Umož uje diagnostikovat finan ní hospoda ení každé firmy.

V podstat vychází z pohledu do minulosti – do ú etních výkaz a poté odhaluje
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vývojový trend firmy, stejn tak možné poruchy v hospoda ení této firmy. Dokáže také

najít silné stránky podniku a ty pak m že investor využít. [1]

Jak již bylo zmín no, finan ní analýza podniku je založena na historických

datech, ale její výsledek sm uje do budoucnosti. Tedy tak, abychom byli schopni na

jejím základ odhadnout budoucí vývoj firmy, tzn. i kurzu jejích akcií.

Základní zdroje, které využíváme p i finan ní analýze pocházejí z firemního

informa ního systému a nej ast ji se jedná o ú etní výkazy za dané období. Mezi tyto

výkazy za azujeme rozvahu a výkaz zisk a ztrát.

Rozvaha (zastarale bilance) je jedním ze základních výkaz  ú etní záv rky.

Tento finan ní výkaz podává p ehled o majetku podniku (aktivech) a zdroj jeho krytí

(pasivech) v pen žním vyjád ení k ur itému datu (rozvahovému dni) a umož uje tak

posoudit finan ní pozici podniku. Rozvaha se proto také n kdy nazývá výkazem o

finan ní pozici. [2]

Na rozdíl od jiných ú etní výkaz , které zobrazují hodnoty platné za ur ité

období (tokové veli iny), zobrazuje rozvaha hodnoty platné k ur itému okamžiku

(stavové veli iny).

Výkaz zisku a ztráty (n kdy zkrácen Výsledovka) ukazuje, jakého

hospodá ského výsledku spole nost dosáhla za sledované a minulé období. Výkaz zisku

a ztrát je podle zákona o ú etnictví povinnou sou ástí ú etní záv rky. Lze také vycházet

z dalších dokument , které úzce souvisí s finan ními výkazy. Jde zejména o výro ní

zpráva podniku. P i finan ní analýze podniku m žeme využít celou adu metod, dle

r zných kritérií. Nej ast ji se lení na:

- vertikální analýzu;

- horizontální analýzu;

- analýzu pom rových ukazatel ;

3.1.3.5.1 Vertikální analýza

Tato analýza ur uje procentní podíl dané položky v ú etním výkazu. Také

vyjad uje strukturu aktiv a pasiv a k rozboru výkazu zisk a ztrát. Tuto analýzu

m žeme také použít pro srovnání s jinými podniky nebo s pr m ry danými v ur itém

oboru i odv tví. Mezi nejv tší nedostatky této metody pat í to, že nem žeme zachytit
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zm ny základny pro propo et procentních podíl v pr b hu sledovaných let. Další

nevýhodou této analýzy je to, že dokáže zm ny pouze vyjád it, ale ne odhalit p í iny

jejich vzniku. [1]

3.1.3.5.2 Horizontální analýza

Hlavním úkolem této analýzy je zjistit zm ny (v procentech) položek ú etních

výkaz oproti p edešlému období. Z t chto výsledk lze pak p edpokládat další

pravd podobný vývoj. Proto jsou základním p edpokladem pro úsp šné použití této

analýzy historické údaje, resp. údaje minulých období a jejich srovnatelnost. [2]

3.1.3.5.3 Analýzu pom rových ukazatel

Jde o nejpoužívan jší nástroj finan ní analýzy. Ukazatele této analýzy v tšinou

získáme vzájemným vyd lením jednotlivých položek, které získáme z finan ních

výkaz firmy. Je samoz ejm nutné, aby mezi t mito položkami existovaly ur ité

souvislosti. Výb r ukazatel závisí zejména na tom, co pot ebujeme postihnout v rámci

daného problému nebo rozhodnutí. Mezi nejpoužívan jší rozd lení pom rových

ukazatel lze za adit d lení dle oblastní finan ního hospoda ení podniku. Jde o p t

skupin:

- ukazatele zadluženosti;

- ukazatele platební schopnosti (likvidity);

- ukazatele aktivity;

- ukazatele rentability;

- ukazatele tržní hodnoty firmy (ukazatele kapitálového trhu);

D vodem pro toto len ní je fakt, že tyto skupiny ukazatel se r zn podílejí na

hodnocení podniku ze t í nejd ležit jších hledisek a to je finan ní stabilita, kapitálový

potenciál a výnosnost. Tato hlediska jsou pro možného investora velmi d ležitá.

Finan ní stabilitu podniku zkoumáme v tšinou z krátkodobého pohledu pomocí

ukazatel likvidity a z dlouhodobého pohledu za pomoci ukazatel zadluženosti. To

dává investorovi zprávu o tom, zda je jeho možná investice bezpe ná z pohledu
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insolvence. Investorovi, který již cenné papíry drží pak dává signály, zda si tyto cenné

papíry dále držet nebo je okamžit prodat.

Výnosnost podniku vypovídá o jeho efektivnosti. Investo i ji sledují, aby zjistili

p edpokládané výnosy, které jim možný nákup akcií p inese. Tento faktor je analyzován

pomocí ukazatel rentability a aktivity.

Kapitálový potenciál podniku nám v podstat íká o tržní hodnot firmy a

odvozujeme ho z ukazatel kapitálového trhu. V tomto p ípad se využívá i

mimoú etních údaj . [1]

• Ukazatele zadluženosti

Ukazatele zadluženosti nám ukazují finan ní strukturu podniku. ím vyšší je

zadluženost, tím v tší riziko je pro v itele a pro podnik je poté složit jší získat cizí

kapitál. Vysoká zadluženost také zhoršuje likviditu podniku. Nej ast ji se m í pomocí

t chto ukazatel :

Ukazatel celkové zadluženosti nám udává pom r mezi závazky celkov a jeho

aktivy. Do tohoto pom ru jsou zahrnuty závazky krátkodobé i dlouhodobé. S rostoucí

zadlužeností se zvyšuje riziko úpadku, je tak pro investory i vlastníky akcií tato situace

vždy nep íznivá a má vliv na cenu akcií i obligací.

á ž = é á
á

Dalšími ukazateli celkové zadluženosti jsou pak ukazatele dlouhodobé a

krátkodobé zadluženosti.

á ž = é á
á

á á ž = á é á
á

Pom rovým ukazatelem souvisejícím s celkovou zadlužeností je ukazatel míry

samofinancování. Ten nám vyjad uje podíl vlastního kapitálu podniku k jeho celkovým
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aktiv m, což ukazuje pom r, v jaké jsou aktiva podniku financována pen zi svých

vlastník .

í á í = í á
á

P evrácená hodnota tohoto ukazatele má také význam. M žeme ji nazvat

finan ní pákou. V té se odráží vliv zm n zadluženosti podniku ve zm nách rentability

vloženého kapitálu. ím je firma zadlužen jší, tím je i hodnota finan ní páky vyšší.

í á = á
í á

Mezi další ukazatele pat í ukazatel podkapitalizování. Ten m že investory

upozornit na nebezpe í nízkého podílu vlastního kapitálu spole nosti. Do tohoto stavu

se firma dostane tehdy, když je p íliš zadlužena a výše vlastního kapitálu je nep im ená

rozsahu její provozní innosti. Hodnota by se m la držet nad 1.

á í = é á + í á
á á

Podobnou vypovídací schopnost jako ukazatel zadluženosti má i ukazatel dluh

na vlastní kapitál. Ten roste s r stem podílu závazk ve finan ní struktu e podniku.

í á = é á
í á

D ležitým ukazatelem je i ukazatel úrokového krytí. Ten nám dává p ehled o

zisku (EBIT) a o tom, jak pokrývá úrokové náklady spole nosti. Pokud se hodnota

tohoto ukazatele pohybuje okolo 8, m že investor analyzovaný podnik považovat

z tohoto hlediska za bezproblémový. Pokud však hodnota ukazatele klesne pod 3, je již

nutná opatrnost.

Ú é í =
Ú é á
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• Ukazatele platební schopnosti

Významných druhem finan ních rizik je riziko ohrožení platební schopnosti. To

m že firmu dovést až k bankrotu. Investo i by tedy m li být opatrní a této skupin

v novat pozornost. Je nutno rozeznávat t i základní pojmy, a to:

Solventnost je definována jako schopnost podniku získávat prost edky na úhradu

svých závazk . Likvidita znamená momentální schopnost podniku uhradit splatné

závazky. Likvidnost znamená schopnost transformace majetku do pen žní podoby.

Ukazatele platební schopnosti tedy vysv tlují vztah mezi ob žnými aktivy a

krátkodobými závazky, p i emž též ukazují schopnost podniku dostát v as svým

finan ním povinnostem. Základním ukazatelem, který by m l investor sledovat je

ukazatel b žné likvidity. [1] Ten definujeme následujícím vzorcem:

ž á = ž á
á é á

Tento vzorec nám v podstat vyjad uje krátkodobou solventnost podniku,

vzhledem k tomu, že pom ujeme krátkodobá aktiva a krátkodobé závazky. Tato

hodnota udává, kolikrát by byla firma mohla uhradit své závazky prom n ním svých

ob žných aktiv v hotovost. ím je tedy tato hodnota vyšší, tím je menší platební

neschopnost spole nosti. Mezi obecn  p ijatelné hodnoty se považují hodnoty 1,5 až

2,5.

Další asto sledovaný ukazatel je ukazatel hotovostní likvidity:

í = í á é
á é á

Poslední ukazatel z této skupiny je pom rn zna n sledovaný ukazatel stupn

zadlužení. Protože má tento ukazatel v itateli položku cash flow (jde o tokovou

veli inu) je ukazatel stupn oddlužení významný i z tohoto pohledu. A jelikož je ve

jmenovateli zahrnut celý cizí kapitál, a pokud by tedy hodnota za ala dlouhodob

klesat, m že to být signálem, že se finan ní situace podniku zhoršuje a investor musí

zvážit další držení všech cenných papír dané spole nosti.
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ž í =
í á

• Ukazatele aktivity

Tyto ukazatele m žeme nazvat také ukazateli mezivýkazovými.  To znamená, že

v nich jsou obsaženy jak údaje z rozvahy tak z výkazu zisk a ztrát. Tyto ukazatele

m í, jak efektivn podnik hospoda í se svými aktivy. Pokud by jich m la firma mnoho,

vznikají tak náklady a to samoz ejm  p sobí na zisk. Pokud jich má naopak málo, zna í

to nedostate nou výrobní kapacitu. Pokud se podíváme na vypovídací schopnost t chto

ukazatel , pak je z ejmé, že se o n budou zajímat hlavn majoritní vlastníci. T m

budou sloužit k hodnocení managementu, ale poskytnou jim i mnoho informací a

poznatk spojených s ízením dané firmy. Pro krátkodobé investory jsou tyto ukazatele

spíše podp rné. [4]

Mezi tyto ukazatele adíme hlavn ukazatel obratu celkových aktiv. Ten m í

efektivnost využití všech aktiv podniku. Z toho d vodu se mu také íká ukazatel

produktivnosti vloženého kapitálu. Z této skupiny je nejkomplexn jší:

ý = é ž
é

Mezi další velmi používané ukazatele v této skupin pat í i ukazatel obratu

hmotného investi ního majetku podniku. Tento ukazatel ukazuje, jak efektivn podnik

hospoda í se svým dlouhodobým hmotným majetkem (tedy budovami, pozemky, stroji

atd.). Pokud je tato hodnota nižší než hodnota odv tvového pr m ru, vypovídá to o

tom, že podnik nedostate n využívá výrobních kapacit.

= é ž
ý á

Další asto používaný ukazatel se nazývá rychlost obratu pohledávek. Ten

vyjad uje, kolikrát za rok se pohledávky p em ní na peníze.
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á = ž
ý á

Ekonomický význam má i ukazatel doby obratu pohledávek, který nás informuje

o vývoji pr m rné doby inkasa, tedy doby, kterou musí podnik ekat, než dostane

zaplaceno za své pohledávky, resp. za své zboží i služby. Dává nám tedy informace

nejen o kvalit dodavatel ale i o tom, zda podnik musí dodávat své služby i výrobky

každému kdo má zájem nebo si m že odb ratele zvolit. Standardní doba tohoto

ukazatele je zhruba 48 dní. [1]

á ( ) =
á

• Ukazatele rentability (výnosnosti)

Tato skupina ukazatel vyjad ují dosahované isté výsledky a ur ují, v jakém

rozsahu se na jejich tvorb podílel vliv likvidity, aktivity a zadluženosti. Výnosnost se u

t chto ukazatel vyjad uje pom rem zisku k objemu vloženého kapitálu. Investo i je

sledují hlavn proto, že jsou považovány za m ítko schopnosti spole nosti vytvá et

nové zdroje a dosahovat tak zisk prost ednictví investovaného kapitálu. Jde tedy o

vyjád ení míry zisku z podnikání. Tyto ukazatele tak budou sledovat p edevším

investo i zajímající se o výši dividend. [1]

Nejsledovan jší a nejkomplexn jší ukazatel této skupiny je bezesporu ukazatel

rentability celkového vloženého kapitálu (ROA – return of assets). Ten nám vyjad uje

istou výnosnost celkových aktiv firmy. ím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím je

situace dané firmy lepší.

= í + Ú í
á

Stejn významným ukazatelem je i ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE

– return on equity). Tento ukazatel m í efektivnost, s jakou spole nost využívá kapitál

svých vlastník . Hodnota ROE vyjad uje, kolik pen žních jednotek istého zisku
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p ipadá na jednu pen žní jednotku investovanou do podniku. Obecn platí, že ROE by

nem l být nižší než je výnosnost státních cenných papír .

= í
í á

Dalším používaným ukazatel je ukazatel rentability dlouhodob investovaného

kapitálu (ROCE – return on capital employed), který vyjad uje jeho výnosnost. Tento

ukazatel se využívá p edevším pro mezipodnikové srovnávání:

= í + Ú í
é á + í á

Naproti tomu ukazatel nazývaný finan ní rentabilita vloženého kapitálu

vyjad uje, kolik pen z je spole nost schopna vytvo it na jednotku vloženého kapitálu.

í ž é á =
ý ž ý á

Stejn tak se asto sleduje i finan ní rentabilita vlastního kapitálu. Ta vypovídá o

schopnostech podniku vytvo it prost edky k vyplácení dividend.

í í á =
í á

Ukazatele tržní hodnoty firmy (ukazatele kapitálového trhu)

Tyto ukazatele se zabývají hodnocením aktivit podniku z hlediska zájm

akcioná . Zcela využít je ale m žeme pouze u podnik , které jsou kótovány na burzách

cenných papír nebo na jiných organizovaných trzích. A to z d vodu používání

mimoú etních údaj , které vznikají pouze na kapitálovém trhu. Pat í sem p edevším

ukazatel dividendového výnosu. Tento ukazatel pom uje hodnotu vyplacené dividendy

p ipadající na jednu akcii s jejím aktuálním kurzem. [4]
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ý ý =
Zde je však t eba mít na pam ti, že do itatele dosazovaná dividenda se celý rok

nem ní (je uvád na zp tn , n kdy i za p edminulý rok). Oproti tomu kurz akcie se m ní

neustále.

Dividenda na akcii. Jde o podíl dividend a po et existujících akcií podniku.

= Ú
ý í

Další ukazatele, který obsahuje dividendu je ukazatel zisku na jednu kmenovou

akcii (EPS – earnings per share). Tento ukazatel používají hlavn investo i, kte í

preferují pravidelné vyplácení dividend p ed r stem kurzu akcie. Je t eba uvést, že zisk,

který je uveden ve vzorci je po zdan ní a i po výplat dividend p ipadajících na prioritní

akcie.

ý = ý
ý ý í

Ukazatel dividendového pokrytí vyjad uje použití zisku na jiné ú ely než je

vyplácení dividend. Tento ukazatel nám tedy vyjad uje, kolikrát istý zisk p evyšuje

úhrn dividend, neboli kolikrát jsou dividendy pokryty dosaženým ziskem.

é í = ý
Ú í

asto se používá se i ukazatel nazývaný dividendový výplatní pom r. Ten odráží

dividendovou politiku dané spole nosti. Ovšem musíme brát také v úvahu politiku

investi ní, nebo v dob investování mohou být dividendy nižší, ovšem investování

vede k r stu kurzu dané akcie.
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ý ý í =
ý

Dalším významným ukazatelem je ukazatel ziskového výnosu:

ý ý = ý  ( )
ž í

P/E ration (price – earnings ratio) je jeden z nejvýznamn jších ukazatel

kapitálového trhu. Tento ukazatel je celosv tov známý. Odhaduje po et let, po které

musíme držet akcie abychom pokryly tržní cenu jejím výnosem. Respektive vyjad uje,

kolik pen z jsou investo i ochotni zaplatit za jednotku m ny vykazovaného zisku. P i

výpo tu je však t eba dbát na aktuální informace ve jmenovateli.

/ = ž í
ý  ( )

Dalším podp rným ukazatelem m že být i vykazovaná ú etní hodnota akcie.

Ú í = í á í
ý ý í

Posledním ukazatelem je ukazatel P/B (n kdy ozna ován jako P/BV). Toto je

pom rový ukazatel, který dopl uje hodnoty dané P/E. N kdy se také používá zkratka

M/B (market to book ratio). Jde o pom r ceny a ú etní hodnoty spole nosti. Oproti P/E

má výhodu zam ení na v tší množství položek vlastního kapitálu, nejenom na zisk.

Nevýhodou mohou být nep esnosti p i mezipodnikovém srovnání, nebo  r zné ú etní

zvyky mohou tento ukazatel zna n ovlivnit. Pokud získáme hodnotu tohoto ukazatele

menší než 1, znamená to, že kurz akcie je vyšší než ú etní hodnota vlastního kapitálu,

pokud bude nižší než 1, bude tomu naopak. [10]
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3.2 Technická analýza

Technickou analýzu m žeme provád t ve dvou úrovních. Nejd ležit jším úkolem

je analýza jednotlivých akcií, kde se pokoušíme predikovat vývoj jejich kurz . V druhé

ad ji pak používáme pro analýzy vývoje akciových trh , které jsou reprezentovány

akciovými indexy.

P i této analýze vycházíme z tržních dat, což nemusí být pouze samotné akciové

kurzy, ale také hodnoty index i objemy zrealizovaných obchod . Investo i,

obchodující pomocí technické analýzy, odmítají koncepci analýzy akciových kurz na

základ výpo t tržních hodnot, vnit ních hodnot a podobn . Tyto metody jim p ipadají

ne p íliš spolehlivé. Vycházejí tak z myšlenky, že nejd ležit jšími faktory, které

ovliv ují kurzy akcií, jsou nabídka a poptávka. Na základ jejich st etu na

organizovaných trzích se pak tvo í samotný kurz t chto akcií. Podle zastánc technické

analýzy v nich již je zakomponován optimismus i pesimismus ú astník trhu, stejn

tak jako všechny fundamentální údaje a veškeré informace dostupné na trhu. [1]

Investory využívající technickou analýzu nezajímají cenové úrovn i vlastní

p í iny kurzových zm n, spíše je zajímá p edvídání jejich zm n a odhadování doby kdy

nastanou. Vycházejí také z p edpokladu, že lidské chování se nem ní. Proto tedy tvrdí,

že chování investor na trhu se vyzna uje stále se opakujícími reakcemi. Z t chto reakcí

pak mohou odhadovat budoucí vývoj kurz . Pomocí asových ad pak mohou ur it

vývojové trendy, vzhledem k tomu, že historie cenových zm n v pr b hu asu se

neustále opakuje.

Hlavním cílem technické analýzy je tedy zachycení vývoje kurzu akcie (pop .

burzovního indexu) pomocí grafického znázorn ní a následn pomocí rozboru tohoto

grafu zjistit budoucí vývoj tohoto kurzu. Takové v asné a pravdivé zjišt ní trendu je

ovšem zna n obtížné. Dlouhodobým výzkumem bylo zjišt no, že existuje velmi

mnoho trend , které se od sebe liší dobou svého trvání. V tšina technických analytik

tak zkoumá možnosti, jak dosáhnout zisku v krátkém období, dá se tedy íci, že

technická analýza je analýzou krátkodobou. [1]

Díky využití výpo etní techniky se využívání technické analýzy zna n

zjednodušilo. Vznikají grafické i speciální programy ur ené pro tento druh analýzy.

D íve bylo velmi pracné takové grafy ru n  sestavovat a matematicky vyjad ovat.



39

Dnes p evažuje názor, že tuto technickou analýzu je t eba provád t na základ

údaj zahrnující minimáln šest m síc .

Jako pot ebné údaje m žeme ozna it otevírací, nejvyšší, nejnižší, uzavírací denní

kurzy a objemy provedených obchod na daném organizovaném trhu (burze) za den.

Technickou analýzu m žeme rozd lit (dle nástroj které využívá) na:

- analýzu grafickou;

- analýzu založenou na technických indikátorech;

3.2.1 Grafická analýza

Tento druh analýzy využívá data, která se zanášejí do graf . Takové grafy mohou

mít velké množství forem, mezi nejpoužívan jší ovšem pat í:

- árové grafy;

- sloupkové grafy;

- svícnové grafy;

- další grafy (KAGI graf apod.);

3.2.2 Analýza založená na technických indikátorech

Tyto metody analyzují cenové, objemové nebo tržní charakteristiky celkového

trhu nebo samotných akcií. Indikátory technické analýzy m žeme rozd lit do t í skupin,

dle toho, jaká používají data. Tyto skupiny jsou:

- cenové indikátory – jsou nejpoužívan jší a využívají pouze cenu;

- objemové indikátory;

- cenov objemové indikátory;

Mezi základní indikátory, kterých technická analýza využívá, pat í p edevším:

- indikátor ší e trhu;

- nová maxima a nová minima;

- klouzavé pr m ry;
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- pásmová analýza;

- anticyklické indikátory;

- index d v ry;

- oscilátory (Momentum, RSI, MACD..);

3.2.3 Omezení a specifika použití technické analýzy

Technická analýza má vedle svých obhájc také odp rce. Ti asto zpochyb ují

její v rohodnost. Jejich nej ast jší výtky jsou tyto:

• v první ad zpochyb ují základní p edpoklad pro technickou analýzu a to je

tvrzení jejich zastánc , že historie cenových zm n se neustále opakuje. Toto

tvrzení není podložené empirickými d kazy a vlastn nemáme jediný

vysv tlitelný d vod pro jeho p ijmutí. P estože se n které cenové rámce

vyskytují celkem asto, nikdy nejsou zcela totožné a jejich identifikace je pak

zna n subjektivní;

• asto se také zmi uje absence n jaký exaktních d vod pro opakování

historických formací v budoucnosti;

• mnoho analytik se domnívá, že vysp lé trhy se chovají celkem efektivn a to

vylu uje trendové chování akciových kurz ;

• dále m žeme také zpochybnit fakt, že v cen jsou již zahrnuty veškeré

informace, které má trh dostupné. Nejv tším argumentem je práv množství

informací, které není investor schopný vyhodnotit;

• provedené empirické studie nepotvrdily, že by používání technické analýzy

umož ovalo dosahovat dlouhodob ji nadpr m rných výsledk ; [4]

P es všechny tyto kritické a n kdy i oprávn né poznámky odp rc technické

analýzy musíme íci, že sem pat í mnoho nástroj , které lze p i obchodování s cennými

papíry využít. Smyslem této analýzy tedy není vhodné investice, ale spíš toho

správného okamžiku pro nákup i prodej daného cenného papíru. Pro tyto situace

fundamentální analýza nástroje nemá. Proto m žeme íci, že technickou analýzu

používáme jako podp rný prost edek spole n s dalšími analytickými metodami.
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3.3 Psychologická analýza

Tato analýza vychází z názoru, že akcie a jejich kurzy jsou pod velmi silným

vlivem psychologie všech ú astník daného organizovaného trhu. Cena akcie pak závisí

na impulsech, které ovliv ují chování davu a ten je pak veden k nákup m i prodej m.

Již Keynes ve své dob prohlašoval, že: „Nemá žádného smyslu zaplatit 25

pen žních jednotek za investici, o níž podle jejího perspektivního výnosu d vodn

soudíte, že má sice hodnotu 30, avšak p edpokládáte, že za t i m síce ji trh ocení pouze

na 20.“ Dobrý investor tak musí v novat pozornost i p edvídání zm n v atmosfé e

psychologie daného organizovaného trhu a t chto odhad využít. [2]

Psychologická analýza obsahuje ty i základní koncepce zabývající se vlivem masové

psychologie na kurzy akcií:

- spekulativní rovnovážná hypotéza;

- Kostolanyho burzovní psychologie;

- teorie spekulativních bublin;

- Drasnarova koncepce psychologické analýzy;
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4 VLASTNÍ PRÁCE

4.1 Makroekonomická analýza

4.1.1 Fiskální politika a HDP

P estože se ekonomika nachází na vrcholu ekonomického cyklu, sektor vládních

institucí vykazuje výrazný deficit. To ukazuje na neudržitelnost sou asného nastavení

fiskální politiky. Na druhou stranu je t eba dodat, že ve ejné finance již ty i roky

vykazují stále lepší výsledky, než se p vodn  o ekávalo. Díky dobrému ekonomickému

vývoji se stále snižuje podíl vládního deficitu na HDP. [6]

P sobení fiskální politiky v roce 2007 se oproti p edpoklad m zna n lišilo a

vedlo tak k lepším než o ekávaným výsledk m. Díky zlepšenému hospoda ení

n kterých institucí vládního sektoru m žeme o ekávat, že deficit vládního rozpo tu

dosáhne hodnoty okolo 2 % HDP.

Co se tý e možné predikce nastavení fiskální politiky v dalším období, jsou

jakékoliv p edpov di zna n diskutabilní a nejisté. Pozitivní výsledky za rok 2007

ukazují, že je možné dosáhnout v dalších letech stále nižších deficit . Také se o ekávají

první dopady stabiliza ních opat ení, zejména v oblasti ve ejných financí. Ovšem je

t eba dodat, že se zvýšilo riziko zvýšení deficitu, pokud by se více využilo prost edk ,

které skýtají rezervní fondy (ke konci 2007 roku inil jejich stav 2,8 % HDP). [6]

Samotný HDP vzrostl v roce 2007 meziro n o 6,5 %. Na tomto výsledku se

podílelo zejména zvýšení hrubé p idané hodnoty3 o 6,4 %, dalším zdrojem r stu byl

také vývoj daní z produkt a služeb. Zvyšování ekonomického výkonu bylo také

spojeno s poklesem nezam stnanosti. Podle odhadu pracovalo v roce 2007 v eské

ekonomice o 1,8 % osob více než v roce p edchozím.

Co se tý e výdaj domácností, tempo jejich r stu v roce 2007 bylo 5,2 %. To bylo

zp sobeno výrazným r stem mezd a sociálních dávek. Také je t eba poznamenat, že

domácnosti se stále více zadlužují, zejména spot ebitelskými úv ry. [7]

3 Výše hrubé p idané hodnoty je dána rozdílem mezi produkcí statk a služeb sektoru a

mezispot ebou
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2004 2005 2006 2007 2008
(odhad)

HDP (v mld. K ) 2 814,8 2 983,9 3215,6 3530,2 3722
HDP na obyvatele (v tis. K ) 275 770 291 561 314 765 344 644 354 476
Spot eba domácností (r st v %) 2,9 2,5 5,4 5,2 2,9

Tabulka 1: vývoj HDP a spot eby domácností, zdroj: SÚ, MF R

4.1.2 Monetární politika

Pro rok 2010 se o ekává vstoupení v platnost nového infla ního cíle, který je

definován jako meziro ní p ír stek spot ebitelských cen ve výši 2 %. Samotný pr b h

cíle a délka p echodového období nejsou prozatím oficiáln známy. Dá se ovšem

o ekávat, že v délce horizontu m nové politiky (4 – 6 tvrtletí) bude mít tato skute nost

vliv na rozhodování NB o nastavení úrokových sazeb.

Od ledna 2008 bude NB publikovat trajektorii úrokových sazeb konzistentních

s prognózou. Dále bude zve ej ovat jmenovité hlasování len bankovní rady p i

p ijímání m nov -politických rozhodnutí. Po et jednání bankovní rady se omezí na osm

za rok. [6]

Tato makroekonomická predikce vychází z p edpokladu mírného r stu

mezibankovních úrokových sazeb s následným pozvolným poklesem.

Koncem roku 2007 došlo k prudkému zhodnocení sm nného kurzu k euru. Lze se

domnívat, že nebylo zp sobeno fundamentálními p í inami. Proto se p edpokládá, že

v následujícím období by se m la obnovit dlouhodobá tendence k pouze mírnému

nominálnímu i reálnému zhodnocování, ovšem zcela nelze vylou it ani další prudší

poklesy. [6]

2002 2003 2004 2005 2006 2007
CZK/EUR 30,81 31,84 31,90 29,78 28,34 27,76
CZK/USD 32,74 28,23 25,70 23,95 22,61 20,31

Tabulka 2: kurz USD a EUR v i CZK, zdroj: www.mfcr.cz

http://www.mfcr.cz
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Graf 2: vývoj kurzu CZK/EUR a CZK/USD, zdroj: www.mfcr.cz

4.1.3 Pen žní nabídka

Zásoba pen z v ekonomice R m ená agregátem M24 stoupla podle národního

m nového p ehledu koncem roku 2007 na 2 478,3 mld. K . Proti stavu z konce roku

2006 vzrostla o 13,2 %. Její silný meziro ní r st, tém ty násobn vyšší než nap . v

roce 2002, souvisí s vrcholící ekonomickou konjunkturou – HDP v b žných cenách

stoupl ve 4. tvrtletí o 9,9 %, za celý rok pak o 10,1 %. Vyššího tempa r stu pen z

dosahovala ekonomika R naposledy v roce 1995, kdy silný p íliv pen z ze zahrani í

nutil centrální banku sterilizovat m nu (v polovin 90. let však vedla k dvojciferným

r st m HDP vysoká inflace). Meziro ní p ír stky M2 akcelerují již šesté tvrtletí po

sob . V roce 2007 je doprovázelo výrazné zvýšení ob živa a netermínovaných vklad ,

na stran aktiv pak zrychlující úv rová expanze. Náro nost p idané hodnoty vytvo ené

v eské ekonomice na obsluhu pen zi se dále zvýšila. [8]

Pokud se podíváme na úv ry domácností, tak ty vzrostly oproti roku 2006 o 19,6

%. istý úv r vlád (v etn cenných papír ) klesl o 47,1 %, dluhy podnik a

domácností se naopak zvedly o 26,6 %. Celkový dluh domácností byl na konci roku

2007 o 34,3 % vyšší (tzn. o 186 mld. K ). Stejn tak úv ry firem stouply o 157 mld. K .

Tempo r stu úv r domácnostem neustále zrychluje, jako nomináln , tak v procentním

vyjád ení.

4 Pen žní agregát M2 je tvo en hotovostními pen zi v ob hu, depozity na
požádanou a termínovanými depozity a vklady v cizí m n
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Pom r mezi objemem úv r poskytovaných domácnostem na bydlení a objemem

spot ebitelských úv r se op t zv tšil, a to ve prosp ch úv r na bydlení. Ty již

p esáhly p l bilionu korun. Stejn tak rostly i hypoté ní úv ry, a to o 40 %, oproti

úv r m ze stavebního spo ení. Na objemu úv r se podílejí i úv ry na bydlení, a to ze

71 %, oproti 69 % v roce 2006.

Depozita domácností u bank stouply o 10,6 %. Tato hodnota je nejvyšší od roku

2001. Vládní instituce snížily svoji zadluženost u bank, ale naopak zvýšily své vklady.

Vklady domácností jsou stále hlavním zdrojem pen z, které sytí ekonomický r st.

V roce 2007 stouply o 118 mld. Na tento jev m ly vliv i zvýšené úrokové sazby – ty

vyrostly oproti roku 2006 z 0,99 % na 1,21 %. U firemních vklad potom na 1,77 %. [8]

4.1.4 Úrokové sazby

Referen ní úrokové sazby dosáhli na konci roku 2007 této úrovn : 2T repo sazba

na 3,50 %, diskontní sazba na 2,50 % a lombardní sazba na 4,50 %. Nejv tší p í inou

byl negativní vývoj inflace a obavy z nákladových šok , vyplývající ze zm ny

nep ímých daní, r stu regulovaných cen a cen potravin. [6]

Tyto faktory podporující inflaci jsou i nadále velkým rizikem, které m že p er st

infla ní prognózy eské národní banky ( NB). Ovšem silný kurz koruny a

pravd podobn pomalejší hospodá ský r st EMU5 tyto faktory zmír ují.

Pokud se podíváme na situaci ve v tším m ítku, resp. z pohledu Evropské unie,

pak Evropská centrální banka (ECB) elí n kolika rizik m. Zesilují obavy ze

zrychlujícího se tempa inflace (p ekra uje 2 % cíl) a zárove  p edpokládané zpomalení

evropské ekonomiky. Na konci roku 2007 nechala ECB základní úrokovou sazbu na 4

%. Úrokový diferenciál eské republiky je tak oproti eurozón již pouze 0,5 %.

Hospodá ská krize, nastartovaná hypoté ní krizí v USA, donutila FED6 dál

uvolnit m novou politiku. Ve dvou krocích snížil základní sazbu, o 0,25 %, tzn. na

4,25 %. Diferenciál proti 2T repo sazb NB se tak snížil na 0,75 %.

5 Evropská hospodá ská a m nová unie
6 Federální rezervní systém - centrální bankovní systém Spojených stát

amerických
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Zvýšení základních úrokových sazeb NB a akcelerace inflace v posledních

m sících roku 2007 posunuly krátkodobou výnosovou k ivku mezibankovních sazeb

sm rem nahoru. Pr m rná hodnota t ím sí ní sazby PRIBOR7 dosáhla ve 4. tvrtletí

2007 hodnoty 3,75 %. Celkový pr m r za rok 2007 inil 3,09 %. [6]

Výnosy státních dluhopis nadále rostly a dosáhly za rok 2007 pr m rné hodnoty

4,28 %. Pro rok 2008 se odhaduje pr m rný výnos t chto státních dluhopis na 4,6 %.

Co se tý e sazeb u vklad domácností, tak ty na konci roku 2007 dosáhly

pr m rné hodnoty 1,26 %. Sazby z úv ru nefinan ních podnik se zvýšily na 4,84 % a

nadále se o ekává jejich mírný r st. Odhady sazeb z vklad domácností pro rok 2008 se

pohybují okolo 1,4 % a v p ípad úrokových sazeb z úv r nefinan ním podnik m se

o ekává zmín ný nár st na 5,2 %.

2T repo sazba (%) Diskontní sazba (%) Lombardní sazba
(%)

2002 2,75 1,75 3,75
2003 2 1 3
2004 2,5 1,5 3,5
2005 2,00 1,00 3
2006 2,50 1,50 3,5
2007 3,50 2,50 4,5

Tabulka 3: sazby NB, zdroj: www.cnb.cz

4.1.5 Spot ebitelské ceny a inflace

Ne ekan rychlý r st spot ebitelských cen ke konci roku 2007 byl velkým

p ekvapením. V polovin roku 2007 dosáhl 2,4 %. Pr m rná míra inflace byla z t chto

cen v roce 2007 2,8 %.

Zrychlení spot ebitelské inflace na konci roku se týkalo p edevším tržní složky

spot ebitelského koše. Z p ísp vku tržních cen ke zrychlení meziro ní inflace ve výší

2,4 % m žeme p ipsat 1,4 % potravinám, 0,6 % zvyšujícím se korunovým cenám ropy a

0,4 % ostatním komoditám.

Zm na snížené sazby DPH z 5 % na 9 % se dotýká cca 28 % objemu položek

spot ebního koše. Celkový vykázaný statistický dopad na cenový r st z tohoto titulu

7 Prague InterBank Offered Rate - pr m rná sazba, za kterou si banky navzájem

jsou ochotny p j it na eském mezibankovním trhu peníze

http://www.cnb.cz
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m že init cca 1,1 %. ást zvýšení cen mohou absorbovat i jednotlivé subjekty

dodavatelských et zc na úkor marží. Rozsah tohoto nerealizovaného cenového

nár stu se odhaduje na 0,3 %, takže celkový efekt zvýšení DPH se odhaduje na 0,8 %.

[6]

Mezi další administrativní faktory vyšší inflace pat í zejména zvýšení spot ební

dan z cigaret - 0,6 %, poplatky u léka e - 0,5 %, r st cen elekt iny -0,4 %, zvýšení

regulovaného nájemného - 0,4 %, cen tepla - 0,3 %, zemního plynu - 0,2 % a zavedení

ekologických daní (0,2 %). V tšina administrativních opat ení vstoupí v platnost od

po átku roku 2008.

Tržní pohyb cen by m l být brzd n posilováním sm nného kurzu a poptávkovými

omezeními, a tudíž by m l z stat mírný. Velká nejistota s rizikem vyšší inflace je u cen

potravin a cen energetických surovin.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Míra inflace (v %) 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8

Tabulka 4: vývoj inflace, zdroj: www.cszo.cz

http://www.cszo.cz
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4.2 Analýza jednotlivých spole ností

4.2.1 EZ, a. s.

Obchodní jméno: EZ, a. s.

Sídlo: Duhová 2/1444, Praha 4, 140 53

Datum založení: 6. kv tna 1992.

4.2.1.1 P edstavení spole nosti

Skupina EZ je energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a

jihovýchodní Evropy s úst edím v eské republice. Její hlavní p edm t podnikání tvo í

výroba, distribuce a obchod s elektrickou i tepelnou energií a t žba uhlí. Akcie mate ské

spole nosti EZ, a. s., se obchodují na burzách v Praze a ve Varšav , kde jsou i

významnou sou ástí burzovních index . Hlavním akcioná em je eská republika, pro

kterou vykonává správu jejího akciového podílu Ministerstvo financí eské republiky.

Hlavním p edm tem innosti EZ, a. s., je výroba a prodej elekt iny a s tím související

podpora elektriza ní soustavy. Zárove  se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla.

V roce 2003 vznikla spojením EZ, a. s., s distribu ními spole nostmi

(Severo eská energetika, Severomoravská energetika, St edo eská energetická,

Východo eská energetika a Západo eská energetika) Skupina EZ, která se tak

stala nejvýznamn jším energetickým uskupením regionu st ední a východní Evropy.

Skupina EZ pat í do evropské desítky nejv tších energetických koncern a je

nejsiln jším subjektem na domácím trhu s elekt inou. V eské republice je Skupina

EZ nejv tším výrobcem elekt iny a tepla, na v tšin území provozovatelem distribu ní

soustavy a nejsiln jším subjektem na velkoobchodním i maloobchodním trhu s

elekt inou. V tšina výrobních kapacit je soust ed na v mate ské spole nosti EZ, a. s.

Úsp šné akvizice distribu ních firem v Bulharsku a Rumunsku, jakož i

elektráren v Polsku a Bulharsku otev ely Skupin EZ cestu na nové trhy. V pr b hu

roku 2006 p ibyly do Skupiny EZ nové dce iné spole nosti v Srbsku, Kosovu,

Republice Srbské v Bosn a Hercegovin a na Ukrajin . Koncem roku pak Skupiny

EZ a MOL vytvo ily strategickou alianci zam enou na budování plynových

elektráren v Ma arsku.



49

Struktura akcioná

Právnické osoby celkem 95,86 %

- z toho eská republika 65,99 %

- ostatní právnické osoby 19,04 %

- správci 10,83 %

Fyzické osoby celkem 4,14 %

4.2.1.2 Dividendová politika

Od roku 2001 vyplácí EZ, a. s., svým akcioná m pravideln dividendy.

Výplata probíhá jedenkrát ro n . Rostoucí dividendy odrážejí zlepšující se hospoda ení

Skupiny EZ. Pro výplatu dividend po ínaje dividendami za hospodá ský rok 2007 už

EZ, a. s., uplatní novou dividendovou politiku, podle níž bude vyplácet akcioná m

50–60 % z dosaženého konsolidovaného zisku. Dosud byla hranice stanovena na 40–50

%. [9]

4.2.1.3 Oborová analýza

Ú astníci trhu

 Ú astníky trhu s elekt inou jsou v R výrobci, provozovatelé p enosové

soustavy, provozovatelé distribu ních soustav, operátor trhu, obchodníci s elekt inou a

kone ní zákazníci. Ú astníky trhu s plynem v R jsou výrobci, provozovatelé p epravní

soustavy, provozovatelé distribu ních soustav, provozovatelé podzemních zásobník

plynu, obchodníci s plynem a kone ní zákazníci.

Po rozší ení EU v roce 2004 na 25 stát vzrostl po et obyvatel ú astnických

stát tém o 20 % na zhruba 465 milion . Jich všech se dotkne otev ení energetického

trhu.
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Charakteristika trhu

eský trh s elekt inou je pln liberalizován. P ístup k síti je realizován

prost ednictvím regulovaného p ístupu k p enosové a distribu ní soustav . Pro realizaci

unbundlingu (odd lení regulované innosti distribuce elektrické energie od ostatních

inností) byl legislativn stanoven termín 1. 1. 2007, který všechny dot ené subjekty v

p edstihu splnily.

Velkoobchodní trh v eské republice je sou ástí st edoevropského trhu, a to

p edevším díky rozsáhlým p enosovým kapacitám p eshrani ních vedení. Pro tento trh

je primárn cenotvorným n mecký trh a jeho burza v Lipsku. Ceny na velkoobchodním

trhu jsou tvo eny na základ nabídky a poptávky s tím, že p evažující objem obchod je

uskute n n p es Energetickou burzu Praha a dále pak prost ednictvím jednoletých

bilaterálních kontrakt . Obchodovat elekt inu v eské republice na burze je možné v

rozsahu od ro ních kontrakt až po m sí ní. Anonymní obchody na denní bázi je možné

realizovat na organizovaných trzích spole nosti Operátor trhu s elekt inou, a.s. Na

velkoobchodním trhu aktivn operuje p es 25 obchodník a 4 broke i. Na

maloobchodním trhu v oblasti dodávky elektrické energie kone ným zákazník m

aktivn operuje více než 10 obchodník .

Po et zákazník , kte í m ní dodavatele, každoro n stoupá. Pro rok 2007 bylo

typické, že svého dodavatele za ali výrazn ji m nit i zákazníci z ad domácností. Díky

možnostem ostatních výrobc mimo Skupinu EZ a p enosovým schopnostem

p eshrani ních vedení m že být více než polovina spot eby elektrické energie v eské

republice dodána jinými dodavateli, než je Skupina EZ. Podp rné služby jsou

nakupovány provozovateli p enosových soustav prost ednictvím aukcí pro širokou

škálu produkt a r zné asové úseky. Tento segment pat í k nejvíce sout žním v

Evrop , kde nezávislí výrobci mimo Skupinu EZ nabízejí více než 30 % pot ebné

kapacity podp rných služeb.

Kapacita p eshrani ních profil je nabízena spole nými aukcemi provozovatel

p enosových soustav na p íslušné hranici. V t chto aukcích jsou nabízeny p enosové

diagramy pro široký rozsah kontrakt – od jednoletých až po denní obchody. Výjimkou

je esko-rakouský profil, na kterém jsou samostatné aukce provozovatel  p enosových

soustav – rakouského VERBUND-Austrian Power Grid AG a eského EPS, a.s. – a

polský profil obhospoda ovaný PSE S. A.
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V oblasti distribuce byly pro rok 2007 typické zvyšující se požadavky na

p ipojení nových odb rných míst nebo navýšení p íkonu na stávajících odb rných

místech. V roce 2007 bylo p ipojeno 20 059 nových odb rných míst. Tento stav je

primárn ovlivn n pozitivním vývojem eské ekonomiky a progresivním r stem HDP a

má dopad i na vynakládání investi ních prost edk  sm ujících do oblasti distribuce. Ve

srovnání s minulými roky velmi výrazn vzrostl podíl investic vyvolaných požadavky

zákazník na celkové investované ástce, která byla v p ípad distribu ního území

Skupiny EZ v eské republice zhruba 6,6 mld. K .

Poptávka po elekt in se meziro n zvýšila o 0,6 %, p i p epo tu obou let na

teplotní normál pak nár st inil 1,5 %. Spot eba velkoodb ratel (v etn  ú elové

spot eby), která je v podstat nezávislá na meteorologických podmínkách, vzrostla

celkem o 1 115 GWh, tj. o 3,2 %. Naproti tomu spot eba maloodb ratel klesla o 696

GWh, tj. o 3,0 %, z toho spot eba podnikatelského maloodb ru je nižší o 143 GWh, tj. o

1,8 %, a spot eba obyvatelstva je nižší o 553 GWh, tj. o 3,6 %. Pokles poptávky po

elekt in u maloodb ru je d sledkem vyšší pr m rné teploty v zimních m sících roku

2007.

Graf 3: Vývoj poptávky po elekt in v R v (GWh), zdroj: eský statistický ú ad

Regulace energetického trhu v R

Na území R se trh s elektrickou energií uskute uje na základ regulovaného

p ístupu k p enosové soustav , k distribu ním soustavám, možnosti výstavby výroben
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elekt iny a p ímých vedení. Ceny za p enos a distribuci elekt iny, za systémové služby,

ceny elekt iny pro chrán né zákazníky a ceny elekt iny dodavatele reguluje nezávislý

regulátor energetického trhu - Energetický regula ní ú ad. V jeho p sobnosti je podpora

hospodá ské sout že a ochrana zájm spot ebitel v t ch oblastech energetických

odv tví, kde není možná konkurence, s cílem uspokojit všechny p im ené požadavky

na dodávku energie.

Energetický regula ní ú ad rozhoduje o ud lení, zm n nebo zrušení licence,

držení více licencí, uložení povinnosti dodávek nad rámec licence, uložení povinností

poskytnout v naléhavých p ípadech energetická za ízení pro výkon povinnosti dodávek

nad rámec licence, regulaci cen podle zvláštních právních p edpis .

Regulovaný p ístup k p enosové soustav a k distribu ním soustavám se

uskute uje v R od 1. ledna 2002.

Role Energetického regula ního ú adu

Role Energetického regula ního ú adu se po vstupu R do EU p íliš nezm nila.

Podobn jako p íbuzné instituce v Unii bude ú ad i nadále regulovat ceny za p enos,

p epravu a distribuci energií. Po vstupu do EU má i R zastoupení v Rad evropských

energetických regulátor , podobn jako všechny dosavadní i noví lenové Unie.

Pravomoci i kompetence regulátor v energetice jsou srovnatelné s postavením

Energetického regula ního ú adu v R. O ekávají se však další aktivity, týkající se

nap íklad p eshrani ní vým ny, p edevším elekt iny, a regulace tohoto obchodu.

Neo ekává se, že by po vstupu do Unie m l ú ad m nit zp sob ovliv ování ceny plynu

a elekt iny.

4.2.1.4 Finan ní analýza

Jak již bylo e eno v teoretické ásti, finan ní analýza je neodd litelnou ástí

fundamentální analýzy. Jejím hlavním cílem je hodnocení finan ního zdraví a to za

pomoci rozbor finan ních výkaz , které firma zve ej uje pravideln každý rok. Pro

tento ú el jsem použil konsolidované ú etní uzáv rky Skupiny EZ za roky 2004 –

2007.
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4.2.1.4.1 Rozvaha

Aktiva

Aktiva vzrostla oproti roku 2006 o 2,2 mld. K , tedy na 370,9 mld. K . Stálá

aktiva vzrostla o 11,1 mld. K , nejvíce v položce investice o 8,7 mld. K , kdy hlavním

d vodem nár stu je obnova zdroj a investice do distribu ní soustavy.

Ob žná aktiva poklesla na 57,9 mld. K . Peníze a pen žní ekvivalenty klesly o

18,5 mld. K . Tyto prost edky byly použity ke zp tnému odkupu akcií. Pohledávky

vzrostly o 7,5 mld. K . Emisní povolenky poklesly o 1,9 mld. K a ostatní ob žná

aktiva vzrostla o 2,6 mld. K .

Graf 4: Struktura aktiv k 31. 12. 2007 (v mld. K ), zdroj: výro ní zprávy EZ

Pokud se na aktivní stranu rozvahy podíváme z dlouhodob jšího hlediska, pak

od roku 2004 stoupla hodnota aktiv o 23,96 %. Nejv tší zásluhu na tom má zvýšení

stálých aktiv, která rostla pr m rn o 4,85 % ro n a jejich podíl na celkových aktivech

je 84,4 %.

Ob žná aktiva se od roku 2004 zdvojnásobila, nejv tší vliv na tuto skute nost

m lo zvýšení pohledávek, které stouply tém o 160 %. Významnou roli hrají také

ostatní finan ní aktiva, která stoupla od roku 2005 do roku 2007 o 119 %.
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Graf 5: Struktura aktiv k 31. 12. 2007 (v mld. K ), zdroj: výro ní zprávy EZ

Pasiva

Oproti roku 2006 klesl vlastní kapitál o 23,4 mld. K . P í inou této zm ny je již

zmín ný zp tný odkup akcií, v rámci kterého byly nakoupeny vlastní akcie za 54,1 mld.

K . Opa ným sm rem p sobí nár st nerozd lených zisk o 30,4 mld. K .

Dlouhodobé závazky narostly o 13,3 mld. K - tedy o 14,2 %. O 23,9 % vzrostl

dlouhodobý záp j ní kapitál – tento úkaz je spojen s novou emisí dluhopis . Odložený

da ový závazek poklesl o 2,9 mld. K - v rámci da ové reformy došlo totiž ke snížení

sazby dan z p íjm pro budoucí období. Krátkodobé závazky se zvýšily na 62,0 mld.

K , což je r st o 32,5 %. Tento nár st je tvo en p edevším r stem krátkodobých úv r o

17,9 mld. K a obchodních a jiných závazk o 2,8 mld. K . Naproti tomu je zde pokles

ásti dlouhodobých úv r splatných do jednoho roku o 3,1 mld. K a ostatních pasiv o

2,2 mld. K .
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Graf 6: Struktura pasiv k 31. 12. 2007 (v mld. K ), zdroj: výro ní zprávy EZ

Na stran pasiv m žeme sledovat dlouhodob ji setrvalý stav pom ru cizího a

vlastního kapitálu na celkových pasivech (viz. graf níže). Hlavními r stovými

položkami na stran vlastního kapitálu je nerozd lený zisk (od roku 2004 vzrostl o

48,9 %), r st dlouhodobých i krátkodobých závazk , ale i r st menšinových podíl v

d sledku akvizicí nových podnik .

Graf 7: Struktura pasiv (v mld. K ), zdroj: výro ní zprávy EZ

Pokud se podíváme blíže na již zmín né závazky, vidíme z etelný r st.

Dlouhodobé závazky rostou ro n v pr m ru o 9,53 % a krátkodobé dokonce o

39,79 %.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004 2005 2006 2007

Základní kapitál

Nerozd lené zisky a
kapitálové fondy

Menšinové podíly

Dlouhodobé závazky

Odložený da ový závazek

Krátkodobé závazky

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2004 2005 2006 2007

Cizí kapitál celkem

Vlastní kapitál celkem



56

Graf 8: Struktura pasiv (v mld. K ), zdroj: výro ní zprávy EZ

Pro shrnutí m žeme konstatovat, že podnik se stává stále stabiln jším. Stálá

aktiva zmenšují sv j význam v celkové bilan ní sum , zatímco cizí a vlastní kapitál

z stávají prakticky v rovnováze. Vidíme, že se také zlepšuje krytí stálých aktiv

dlouhodobými zdroji.

Za další prvek v podpo e stabiln jšího fungování podniku považuji i lepší vztah

krátkodobých závazk a ob žného majetku, kdy jsou tyto dv veli iny ve vzájemném

souladu.

4.2.1.4.2 Výkaz zisk a ztrát

Výnosy

Z pohledu na graf tržeb je patrné, že výnosy každým rokem celkem výrazn

rostou (v roce 2005 o 21,8 %, v pr m ru pak o 18,77 % ro n ). Ovšem je t eba také íci,

že tempo jejich r stu se mírn zpomaluje. P í inou r stu je neustálé zvyšování spot eby

elektrické energie v ekonomice, ale také v akvizicích spole nosti. Tržby z prodeje tepla

se podílí na celkových tržbách v pr m ru v 7,98 %.
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Graf 9: Struktura tržeb (v mil. K ), zdroj: výro ní zprávy EZ

Náklady

Stejn jako o tržbách m žeme íci, že náklady stoupají, stejn jako u tržeb se ale

tempo jejich r stu se snižuje (15,44 % v roce 2005, 13,99 % v roce 2006 a 11,27 %

v roce 2007). Nejv tší m rou se na celkových nákladech podílí nákupy energií –

v pr m ru z 36,8 %.

Graf 10: Vývoj struktury náklad (v mil. K ), zdroj: výro ní zprávy EZ
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Graf 11: Tvorba zisku (v mld. K ), zdroj: výro ní zprávy EZ

4.2.1.4.3 Pen žní toky

Pen žní tok z provozní innosti ve výši 59,2 mld. K klesl oproti roku 2006 o

3,7 mld. K zejména v d sledku nár stu zaplacené dan z p íjm . Pen žní prost edky

použité na investi ní innost ve výši 37,0 mld. K se snížily o 6,3 mld. K , z ejm

z d vod kompenzace investic do obnovy zdroj nižšími výdaji na akvizice. Pen žní

tok z finan ní innosti skon il úbytkem pen žních prost edk o 40,1 mld. K ,

zp sobeným nákupem vlastních akcií. Nákup vlastních akcií spole nost financovala

áste n z vlastních zdroj .

Graf 12: P ehled pen žních tok (v mld. K ), zdroj: výro ní zprávy EZ
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Graf 13: Klí ové ukazatele výkonnosti

4.2.1.4.4 Analýza pom rových ukazatel

Zadluženost

Celková zadluženost spole nosti, neboli také ukazatel v itelského rizika, je

v mírn stoupajícím trendu, ovšem stále se drží v doporu ených hodnotách a m žeme

tak zadluženost podniku považovat za pr m rnou.

Míra samofinancování má klesající tendenci, pr m rn se snižuje o 5,1 %. V

pr m ru dosahuje hodnoty 56,16%, což m žeme ozna it za optimální pom r

financování aktiv vlastními prost edky.

2004 2005 2006 2007
Celková zadluženost (%) 40,37 40,99 43,67 50,34
Dlouhodobá zadluženost (%) 27,54 25,11 25,55 28,98
Míra samofinancování (%) 59,64 59 56,32 49,67
Ukazatel podkapitalizování 1,14 1,10 1,19 1,16
Úrokové krytí 10,85 16,34 17,92 27,23
Tabulka 5: P ehled ukazatel zadluženosti, zdroj: výro ní zprávy EZ, vlastní výpo ty

Likvidita

B žná likvidita, neboli také celková likvidita, vyzna ovala pozvolný r st (kdy se

hodnoty blížily optimální hodnot 1,5) až do roku 2007, kdy došlo k výraznému poklesu

z d vodu poklesu ob žných aktiv (o 13,3 % - zejména kv li snížení pen žních
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prost edk a emisních povolenek) a zárove  r stu krátkodobých závazk (o 32,5 % -

nejv tší podíl na tom má erpání krátkodobých úv r ).

Podobný pr b h m žeme sledovat i u hotovostní likvidity v etn poklesu v roce

2007, kdy došlo ke zmín nému výraznému úbytku pen žních prost edk .

2004 2005 2006 2007
B žná likvidita 1,21 1,33 1,43 0,93
Hotovostní likvidita 0,80 1,15 1,20 0,76
Stupe oddlužení 0,01 0,02 0,04 -0,04

Tabulka 6: P ehled ukazatel likvidity, zdroj: výro ní zprávy EZ, vlastní výpo ty

Aktivita

V roce 2007 došlo ke zlepšení v tšiny ukazatel aktivity. Obrat celkových aktiv

se každoro n zvyšuje, což znamená, že roste efektivnost, se kterou je veškerý majetek

využíván. K r stu dochází také v p ípad obratu hmotného investi ního majetku. To

dokládá fakt, že tento majetek je využíván efektivn ji.

K jedinému zhoršení došlo v rychlosti obratu pohledávek, kdy došlo ke snížení

z d vodu pom rn zna ného r stu pohledávek. Ty meziro n stouply o 46,23 %,

zatímco tržby stouply pouze o 15%. Následkem toho došlo samoz ejm i k zvýšení

doby obratu pohledávek.

2004 2005 2006 2007
Obrat celkových aktiv 0,34 0,39 0,41 0,46
Obrat hmotného investi ního majetku 0,47 0,52 0,61 0,70
Rychlost obratu pohledávek 11,17 8,46 9,15 7,20
Doba obratu pohledávek 32,67 43,16 39,88 50,71

Tabulka 7: Ukazatele aktivity, zdroj: výro ní zprávy EZ, vlastní výpo ty

Výnosnost

Ve sledovaném období došlo k r stu všech ukazatel výnosnosti, což ur it

m žeme ozna it za pozitivní jev. Ukazatel ROA stoupl od roku 2004 o 141,8 %, ROE

dokonce o 190 % a ROCE o 168 %. Pr m rné tempo r stu ukazatele ROA je 35,14 %

za rok. ROE také spl uje doporu ovanou zásadu, kdy ROE by m lo být v tší než ROA.
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2004 2005 2006 2007
ROA 4,77 6,87 7,80 11,53
ROE 8,00 11,65 13,85 23,21
ROCE 5,47 8,17 9,53 14,66
Zisková marže 13,90 17,81 19,24 24,88
EBITDA marže 33,22 34,38 35,49 37,75

Tabulka 8: Ukazatele výnosnosti (v %), zdroj: výro ní zprávy EZ, vlastní výpo ty

Graf 14: Ukazatele výnosnosti (v %), zdroj: vlastní výpo ty

Tržní hodnota firmy

Nejd ležit jším ukazatelem v souboru t chto ukazatel je bezesporu ukazatel

P/E – tedy ukazatel pom ru mezi tržní cenou akcie a istým ziskem, který na ni p ipadá.

Do roku 2007 si držel rostoucí tendenci, v roce 2005 stoupl o 31,7 %, v roce 2006 už

pouze o 1,85 % a v roce 2007 došlo ke snížení o 8,87 %. I p es tento pokles si hodnoty

P/E drží stále optimální výši.

istý zisk na akcii je od roku 2004 v rostoucím trendu. V pr m ru roste o 49 %

ro n a nejv tší skok nastal v roce 2005, kdy došlo ke zvýšení o 62,3 %.

2004 2005 2006 2007
Dividendový výnos (%) 2,34 1,23 1,56 1,47
Dividendové krytí 3,01 4,18 3,24 3,60

istý zisk na akcii (K ) 22,30 36,20 46,80 72,70
Ukazatel P/E 15,31 20,17 20,54 18,72
Ziskový výnos (%) 6,53 4,96 4,87 5,34
Hrubá dividenda na akcii (K ) 8 9 15 20

Tabulka 9: Tržní hodnota firmy, zdroj: výro ní zprávy EZ, vlastní výpo ty
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4.2.1.5 Vnit ní hodnota akcií

Pro stanovení vnit ní hodnoty akcií u spole nosti EZ jsem vybral t i modely, a

to diskontní dividendový, ziskový a historický. Všechny modely jsou velmi citlivé na

použité prom nné. Navíc jde asto o odhady budoucích hodnot dividend, zisk a

výnosových m r. Jejich stanovení bývá asto problematické a subjektivní.

4.2.1.5.1 Dividendový diskontní model

Pro výpo et dividendového diskontního modelu jsem ur il cenu akcie za rok

jako sou asnou hodnotu akcie spolu s o ekávaným výnosem – 11% a o ekávanou

dividendou, která vychází se sou asné dividendové politiky spole nosti. Po dosazení do

vzorce vyšla vnit ní hodnota akcie na 1388 K .

= +(1 + )
= 1511 + 30(1 + 0,11)

=  K

4.2.1.5.2 Ziskový model

Pro výpo et vnit ní hodnoty dle ziskového modelu jsem stanovil pr m rný

ukazatel P/E v oboru. Dalším údajem, který je t eba je o ekávaný istý zisk na akcii

v následujícím roce. Dle odhad spole nosti EZ, by m l istý zisk vzr st v roce 2008

na 46,6 miliard K . istý zisk na jednu akcii by pak m l init 78,69 K .

Po dosazení do vzorce získáme vnit ní hodnotu akcie v hodnot 1311 K .

P/E
EZ 18,72

E.ON 14,40
RWE 16,86
Pr m r 16,66

Tabulka 10: Ukazatel P/E vybraných spole nosti v roce 2007, zdroj: vlastní výpo ty
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= ( / )
= 78,69 16,66

=  K

4.2.1.5.3 Historický model

Pr m rná historická tržní cena akcie iní 848,6 (vypo teno za roky 2004 až

2007). Pr m rná historická výše dividend ve stejném období iní 13 K na jednu akcii.

O ekávaná hodnota dividendy v dalším roce je stanovena op t na základ dividendové

politiky spole nosti a odhadovaného istého zisku pro rok 2008.

Po dosazení do vzorce vyjde vnit ní hodnota akcie na 1794 K .

/ =/ = 848,613P/D = 65,24= /= 65,24 30=
4.2.1.6 Vývoj tržní ceny akcií

V roce 2005 inil objem obchod s akciemi spole nosti EZ na Burze cenných

papír Praha 299 miliard korun, v roce 2006 348 miliard a v roce 2007 403 miliard

korun. V pr m ru tak stoupá objem obchod o zhruba 16 % ro n .

Cena za akcii na konci roku 2005 byla 730,2 K a na konci roku 2006 dosáhla

hodnoty 961,5 K za akcii. Na konci roku 2007 inila cena 1361,2. Ro ní maximum

v tomto roce bylo 1424,8 K za akcii a minimum 844,3 K . Cena od roku 2005 tak

stoupla o 86,4 %.
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Graf 15: Vývoj tržní ceny akcií EZ, zdroj: www.cez.cz

4.2.1.7 Shrnutí

Rok 2007 byl pro spole nost EZ velmi úsp šný. Zisk spole nosti pravideln

roste a to v pr m ru o 44% ro n , což je ur it velmi pozitivní zpráva. Na dosažených

výsledcích se nejvíce podílí r st tržeb z prodeje elektrické energie. Spole nost dále

pokra uje v silné akvizi ní innosti - v roce 2007 získala 100%ní podíl ve spole nosti

Teplárenská, a.s., minoritní podíl ve spole nosti St edo eská energetická a. s. V roce

2006 došlo k založení celé ady dce iných spole ností, zejména za ú elem podpory

stávajících, resp. budoucích akvizic v jednotlivých regionech – nap íklad založení

dce iných spole ností v Srbsku (CEZ Srbija), Kosovu (New Kosovo Energy L. L. C),

Bulharsku (CEZ laboratories Bulgaria EOOD) apod.

Po provedených analýzách m žeme konstatovat, že vývoj okolního prost edí i

spole nosti je, p es o ekávané zpomalení ekonomického r stu, pozitivní. Spot eba

elektrické energie neustále stoupá a neo ekávám žádné výrazné zm ny v tomto trendu.

Pokud se podíváme na výsledky finan ní analýzy, musíme konstatovat, že firma

se nenachází v žádných výrazných finan ních potížích. Pouze ukazatele likvidity klesly

v roce 2007 pod doporu ené hodnoty a to z d vodu snížení pen žních prost edk a

emisních povolenek. Výborných výsledk dosáhly ukazatele výnosnosti - návratnost

aktiv se od roku 2004 zdvojnásobila, návratnost vlastního jm ní tém ztrojnásobila.

http://www.cez.cz
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Výpo et vnit ní hodnoty akcie pomocí dividendového diskontního modelu nám

udal hodnotu 1388 K . V porovnání s tržní cenou na konci roku 2007 nám tedy vychází,

že akcie spole nosti EZ je velmi mírn podhodnocena, ale pouze o necelých 27 korun.

Možný výnos z jedné akcie, pokud by stoupla na úrove vypo tené vnit ní hodnoty, by

tak inil 1,93 %.

 P i výpo tu vnit ní hodnoty akcie pomocí ziskového modelu jsem došel k vnit ní

hodnot na ástce 1311 K na akcii. V následném porovnání s tržním kurzem akcie mi

tentokrát vychází akcie jako nadhodnocená, a to o nijak výraznou ástku 50 K .

Zajímavé hodnoty jsem dosáhl p i použití historického modelu, kdy jsem

pomocí výše uvedených výpo t dosáhl vnit ní hodnoty akcie o ástce 1794 K . Výnos

v takovém p ípad iní zhruba 438 K , tedy nár st o 31,8 %.

S ohledem na provedenou analýzu spole nosti a ur ení vnit ních hodnot akcií

investování do tohoto titulu možným investor m nedoporu uji, vzhledem k nízkým

vnit ním hodnotám a tedy i možným nízkým výnos m, vzhledem k možnému riziku,

které p edstavují neo ekávané pohyby na burze, makroekonomické vlivy apod.

4.2.2 ECM Real estate investments A. G.

Základní údaje o spole nosti

Obchodní jméno:  ECM Real Estate Investments A. G.

Sídlo: Rue du Laboratoire 9, L-1911 Lucembursko

Registra ní íslo: B. 65.153

4.2.2.1 P edstavení spole nosti

Spole nost ECM zahájila svoji innost na eském trhu v roce 1991 a dnes je

jednou z p edních spole ností podnikajících v zemích st ední a východní Evropy

v oblastech developmentu, investic a facility managementu. Spole nost ECM se

zam uje na development nemovitostí a poskytování služeb ve všech aspektech

developerského procesu v eské republice, Rusku, Cíne a Polsku, do ehož spadá

výzkum trhu, studie proveditelnosti, akvizice, development projektu, pronájem, prodej a
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správa nemovitostí. V prosinci 2006 vydala spole nost ECM akcie na Burze cenných

papíru Praha.

Spole nost ECM provádí v eské republice a Rusku development komer ních

(kancelá e, hotely, obchody) a bytových nemovitostí a plánuje další expanzi v regionu

st ední a východní Evropy. V jejím portfoliu se promítá strategie silné geografické

p ítomnosti ve vybraných regionech i cíl udržovat z hlediska jednotlivých projektu

diverzifikované portfolio. V srpnu 2007 získala spole nost ECM do svého portfolia

investi ní projekt nákupního centra v Pekingu v ín a v íjnu 2007 následovala

akvizice administrativní budovy ve stejné lokalit . ECM v íjnu 2007 rovn ž vstoupila

do Polska, kde získala pozemek k reziden ní výstavb

Ke konci roku 2007 obsahovalo portfolio ECM 14 developerských projektu a 9

investi ních projekt o celkové ploše p esahující 530.000 tvere ních metru. Tržní

hodnota projektového portfolia po dokon ení dle valuace externích odhadc inila

p ibližn 1.55 mld. EUR.

Graf 16: Struktura portfolia dle typu aktiv v roce 2007, zdroj: Výro ní zpráva ECM

Akcioná Po et akcií
(v tisících) Podíl akciového kapitálu

ECM Group N. V. 1866 44,0%

Ostatní akcioná i 2387 56,0%

Celkem 4253 100%
Tabulka 11: Struktura akcioná v roce 2007, zdroj: výro ní zpráva ECM
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4.2.2.2 Dividendová politika

Na základ dosavadních hlasování valné hromady spole nosti ECM nebyly, a

neo ekává se, že budou, žádné dividendy vypláceny.

4.2.2.3 Oborová analýza

Trh v R

eský realitní trh se v roce 2007 vyvíjel pozitivn díky posilujícím úrovním

nájm u komer ních, administrativních a maloobchodních prostor, a silným

zahrani ním investicím. Na trhu kancelá ských budov z stává centrem pozornosti

Praha, kde se odehrávají p ibližn dv  t etiny transakcí. Zájem ze strany nájemc

z stává i nadále silný a poptávka po kancelá ských prostorách kategorie A p evyšuje

nabídku, díky emuž ceny nájm nadále rostou.

Investi ní aktivity v oblasti maloobchodu byly v roce 2007 vyšší než v

p edchozích letech. V nemalé mí e je to zp sobeno rostoucím množstvím nákupních

center a plánováním dalších nových center v roce 2008. Meziro ní r st nájemného byl

op t vysoký, a to zejména na trhu nákupních center, a p estože se o ekává postupné

zpomalení ekonomiky, p etrvávající silná spot ebitelská poptávka zajiš uje, že tato

oblast z stává do budoucna zajímavou investi ní p íležitostí.

Stejn jako v jiných oblastech st ední Evropy i v eské republice se však v

posledních n kolika letech nejrychleji rozvíjí reziden ní trh s rostoucí poptávkou po

projektech vyšší st ední a nejvyšší kategorie. P estože centrem pozornosti dále z stává

Praha, v roce 2007 došlo k velkému r stu po tu zahájených reziden ních projekt v

dalších regionech eské republiky.

V roce 2007 uzav ely stavební podniky nové stavební zakázky v celkové

hodnot 263,5 mld. K (což je pokles o 11,9 %). Zárove však stavební produkce

zaznamenala nár st o 6,7 %.

Pr m rná hodnota nov uzav ené stavební zakázky dosáhla ve 4. tvrtletí 2007 v

tuzemsku 4,1 mil. K (u ve ejné zakázky 6,5 mil. K a u soukromé zakázky 2,7 mil. K )

a proti stejnému období roku 2006 byla tak o 5,9 % vyšší.

V období roku 2007 tak sledujeme zárove celkový nár st stavební produkce.

D vodem je mírná zima, kdy stavební firmy mohly pokra ovat v pracích déle oproti
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minulým rok m. Meziro n vzrostla prosincová stavební produkce ve stálých cenách o

5,6 %, po vylou ení vlivu pracovních dní byl zaznamenán nár st o 7,2 %. Z velké ásti

se na ro ním navýšení za celý rok podílely zahrani ní projekty stavebních firem.

Nejvýrazn ji se nár st projevil na produkci nové výstavby, rekonstrukci a modernizaci

inženýrského stavitelství, kde nejv tší roli hrálo dokon ení nových dálni ních úsek .

Firmy zabývající se pozemním a inženýrským stavitelstvím se na celkové stavební

produkci podílely p ibližn 90 %. Nejv tší zvýšení za poslední m síc roku 2007

zaznamenaly stavební práce v zahrani í, došlo k tém dvojnásobnému navýšení ve

srovnání s prosincem roku 2006.

Ke stavebnímu r stu jistou m rou p isp la zvýšená poptávka po bytech ze strany

generace poloviny 70. let. Ty zakládají rodiny a jsou schopné pokrýt náklady pot ebné k

po ízení bytu. V roce 2007 stavební firmy dokon ily 41 650 byt , což je o tém 11,5

tisíce více než v roce 2006. Zárove jsme sv dky nejvíce postavených byt od roku

1991. Do budoucna se dá po ítat se zvýšeným zájmem, n které bankovní ústavy totiž v

poslední dob nabídly zvýhodn né hypotéky, resp. snížené úrokové sazby u hypoték. K

nár stu zájmu o nové bydlení také p isp la o ekávaná reforma financí, b hem roku

2007 bylo uzav eno tém 78 tisíc hypote ních úv r na nemovitost.

Orienta ní hodnota staveb povolených v roce 2007 byla 357,7 miliardy korun,

což je ástka o 0,9 % menší než v roce 2006. Stavební ú ady povolily stavbu 24 staveb s 

hodnotou p esahující jednu miliardu korun, v tšinou dopravní infrastruktury. Za rok

2007 byla zahájena stavba 43 769 staveb, z toho nejvíce ve t etím tvrtletí. Pr m rná

plocha nov postavených byt byla v minulém roce 122,7m2 s orienta ní hodnotou 19,6

tis. K za 1m2. Za pr m rný byt tedy kupující vydal tém 2,5 milionu korun. Nejvíce

nových byt vzniklo v Praze a ve st edo eském kraji, k nár stu však dochází i v

regionálních centrech jako Brno, Ostrava, Olomouc apod.

V porovnání s Evropskou unií je eský rozvoj stavební produkce v roce 2007

nadpr m rný. Dle údaj statistického ú adu Eurostat z listopadu 2007 byl zaznamenán

meziro ní pokles stavební pokles unie po o ist ní od vlivu po tu pracovních dní o

0,6 %. Z toho inženýrská stavební produkce v Evropské unii poklesla o 0,5 %, pozemní

stavitelství vykázalo snížení o 0,2 %.
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Graf 17: Vývoj nov uzav ených zakázek (v mil. K ), zdroj: SÚ

Polsko

Polsko v roce 2007 p ilákalo zahrani ní investice ve výši p esahující 10 miliard

eur a zatím se neobjevily známky zpomalování ekonomiky. Nezam stnanost klesá, a

p estože inflace mírn vzrostla, stále je na úrovni t sn pod 2,5 %. Tento ekonomický

boom vedl k dynamickému r stu poptávky po kancelá ských prostorách vyšší kategorie,

a to zejména ve Varšav , kde se do konce roku 2008 o ekává r st nabídky o více než

800 000 m2. Dominantní postavení metropole se však postupn oslabuje ve prosp ch

dynamicky se rozvíjejících regionálních m st.

Poptávka po maloobchodních prostorách z stává v celé zemi na stabilní, ale

vysoké úrovni. P estože se ve Varšav otevírá množství nových nákupních center,

nejv tší zájem mají investo i o maloobchodní prostory v regionálních m stech, zejména

v t ch o st ední velikosti s více než 80 000 obyvateli.

Polský reziden ní trh se t ší zna nému zájmu a prochází velmi rychlým

rozvojem, a Polsko je nadále považováno za atraktivní destinaci pro investice do

reziden ních nemovitostí. P estože se reziden ní trhy Varšavy, Krakova a Wroclawi

stále dynamicky rozvíjejí, pro velké investory jsou nejzajímav jší regionální m sta jako

Pozna a Katovice, kde nabídka na reziden ním trhu ani zdaleka nepokrývá stávající

poptávku.
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Rusko

Nabídka kancelá ských prostor v Moskv  b hem posledních let velmi

dynamicky rostla a jen za rok 2007 bylo na trh uvedeno p es 1 milion m2 nových

prostor. Stále však existuje silný nedostatek kancelá ských prostor kategorie A, a v

d sledku toho z stávají nájmy za kvalitní prostory na velmi vysoké úrovni.

Stejn jako v p ípad ostatních trh st ední a východní Evropy se v budoucnu

o ekává další intenzivní rozvoj okolí Moskvy, nebo dostupnost volných pozemk ve

m st a jeho okolí je omezená.

Rovn ž maloobchodní trh prošel v roce 2007 podstatnými zm nami. Objevily se

trendy, které budou pravd podobn v budoucnosti ur ovat jeho vývoj, a to zejména ve

spojitosti s ur itou stabilizací nájm prodejních prostor v Moskv poté, co jejich

p edchozí r st byl podpo en pr b žnou devalvací dolaru. Na trh vstupuje n kolik

nových hrá z oblasti potravinových hypermarket , což posílí místní konkurenci. Na

trh by m lo být uvedeno n kolik kvalitních developerských projekt s termíny

dokon ení v nejbližších m sících.

4.2.2.4 Finan ní analýza

V této ásti se zam ím na analyzování jednotlivých finan ních výkaz –

rozvahy, výkazu zisku a ztrát, p ehled o pen žních tocích. Následuje zhodnocení

finan ního zdraví podniku za použití analýzy pom rových ukazatel .

4.2.2.4.1 Rozvaha

Aktiva

Celková aktiva spole nosti vzrostla v roce 2007 o 229,87 milión eur, což je

nár st o 69 %. Nejv tší vliv na toto zvýšení m lo zvýšení stálých aktiv (investice do

nemovitostí). Ta vzrostla od roku 2004 o tém 429% a jsou stále ve vzestupném trendu

- stoupají v pr m ru o 85 % ro n .
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Graf 18: Vývoj stálých a ob žných aktiv (v tis. eur), zdroj: výro ní zpráva ECM

Ob žná aktiva spole nosti rostou ro n v pr m ru o 147 % (ovšem tempo jejich

r stu snižuje). Nejv tší zásluhu na r stu mají pohledávky, které se od roku 2004 zvýšili

o 542,11 milión eur.

Mezi hlavní faktory ovliv ující r st a strukturu hodnoty aktiv pat í pokra ující

realizace projektu CITY Tower a následná realizace hodnoty z tohoto projektu

reklasifikací do investi ního majetku a dále také zhodnocení projekt v ín .
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Graf 19: Struktura aktiv v roce 2007, zdroj: výro ní zpráva ECM, vlastní výpo ty

Pasiva

Na pasivní stran rozvahy sledujeme stoupající trend. Celková pasiva vzrostla

v roce 2007 o 229,871 milion eur – tedy o 69 %. V pr m ru stoupají celková pasiva o

88,3 % ro n . Nejv tší nár st byl zaznamenán v roce 2006, kdy celková pasiva stoupla

dokonce o 151,5 %. Nejv tší vliv na tento r st mají závazky, a to jak krátkodobé, tak

dlouhodobé.

Krátkodobé závazky vzrostly od roku 2004 o 87,468 milion eur – v roce 2006

stouply o 30,41 milion eur, což iní nár st oproti p edchozímu roku o tém 274%.

Tempo jejich r stu je ovšem zna n kolísavé – v roce 2005 nap íklad došlo dokonce ke

snížení o 5,3%.
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Graf 20: Struktura vlastního kapitálu v roce 2007, zdroj: výro ní zpráva ECM, vlastní

výpo ty

Dlouhodobé závazky se v roce 2007 zvýšily o 141,91 milion eur. Nejv tší podíl

na tom mají dlouhodobé úv ry, které se na dlouhodobých závazcích podílí ze 47,4 % a

dluhopisy s podílem 35 %.

Graf 21: Vývoj struktury pasiv (v tis. eur), zdroj: výro ní zprávy ECM
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4.2.2.4.2 Výkaz zisk a ztrát

Výnosy

Výnosy spole nosti vzrostly oproti roku 2006 o 74,7 milionu eur, tzn. o 117 %.

Oproti p edchozímu roku se nejvíce zvýšily výnosy z ocen ní investic do nemovitostí,

které vzrostly na 85,454 mil eur. D vodem bylo p evedení budov City Tower

z nemovitostí ur ených pro obchodování do investic do nemovitostí.

 P íjmy z prodeje investic do nemovitostí vzrostly o 101 % - tedy o 16,1 milionu

eur. Pom rn výrazn se za ínají také projevovat výnosy z poskytnutých služeb.

Na výnosech z pronájmu se v roce 2007 nejv tší m rou podílely budovy City

Empiria, CCS headquarters a City Point, zatímco v p ípad  p íjm z poskytovaných

služeb se jednalo o ECM Facility, ECM Hotel Operations Europort a ECM Hotel

Operations Plze .

Graf 22: Vývoj struktury výnos (v tis. eur), zdroj: výro ní zprávy ECM
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Náklady

Jak m žeme vid t na níže uvedeném grafu, náklady spole nosti celkem v rn

kopírují vývoj výnos . Náklady vzrostly v roce 2007 na 111,79 milion eur, což je

nár st o 152%. Na tomto r stu se podílely zejména ostatní náklady ástkou 33,9

milion eur, kdy nejv tší ást (29,398 milionu eur) pokryly kompenzace spole nosti

ECE European City Estates A.G. za zrušení budoucích smluv o prodeji akcií spole nosti

City Tower, s. r. o. a za zrušení smlouvy o budoucím prodeji 95% podílu spole nosti

ECM Offices Libe , a. s.

Úrokové náklady v roce 2007 meziro n vzrostly o 142 % na 10,9 milion eur.

V pr b hu roku ECM vydala p tileté nezajišt né dluhopisy v eských korunách

v hodnot 30 milion eur a ty leté dluhopisy v hodnot 94,5 milion eur.

Graf 23: Vývoj struktury náklad (v tis. eur), zdroj: výro ní zprávy ECM
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4.2.2.4.3 Pen žní toky

V pozorovaném období bylo dosaženo kladného cash flow v letech 2005 a 2006.

V roce 2005 došlo k p ír stku istých pen žních prost edk o 1,7 milionu eur a v roce

2006 dokonce o 34,97 milionu eur. To zejména díky silné finan ní innosti.

Pen žní toky z finan ní innosti mají rostoucí trend, od roku 2004 stouply o 999

milion eur, což je nár st o 1015 %. Jen za roky 2006 a 2007 inil p íjem za emitované

akcie a dluhopisy celkem 161,85 milion eur. Dalším významným faktorem byly

splátky p j ek, které za roky 2005 až 2007 dosáhly výše 77,38 milion eur.

Pen žní toky z provozní innosti klesly v roce 2007 meziro n o 98,02 milion

eur a to p edevším z d vodu zm ny hodnot investic do nemovitostí - klesly o 55,96

milion eur. Došlo také k výraznému snížení pen žních prost edk z provozních

inností – o 95,46 milion eur, zejména díky zvýšení stavu nemovitostí ur ených

k obchodování, ty vzrostly o 487 %.

Pen žní toky z investi ní innosti jsou po celou sledovanou dobu v záporných

hodnotách a to díky silným investi ním krok m, které firma provádí. V roce 2006

po ídila nemovitosti za 17 milion eur, 7 milion do pozemk a budov a 36,5 milion

euro do po ízení dce iných spole ností, kdy p íjmy z prodeje nemovitostí ur ených

k obchodování dosáhly pouze 2,4 milionu eur. Podobným zp sobem investovala i

v roce 2007, ovšem se sníženým tempem r stu - 64,9 % proti 603,2 % v roce 2006.

Graf 24: P ehled pen žních tok (v tis. eur), zdroj: výro ní zprávy ECM
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4.2.2.4.4 Analýza pom rových ukazatel

Zadluženost

Celková zadluženost spole nosti, tedy pom r cizího kapitálu a celkových aktiv

se za sledované období nijak výrazn nezm nil a drží se stabilních hodnot okolo 70 %,

což je t sn na hranici doporu ených hodnot.

innosti spole nosti jsou financovány v zhruba z 30 % vlastními zdroji, což je

op t t sn okolo hodnot, které jsou doporu ovány.

Pokud se podíváme na ukazatel úrokového krytí, pak jeho hodnoty dosáhly

optima v roce 2005, kdy zisk pokryl úrokové náklady zhruba 10 krát a v roce 2007, kdy

je pokryl sedmkrát. Hodnoty v roce 2004 a 2006 již vybízí k obez etnosti.

2004 2005 2006 2007
Celková zadluženost (%) 73,73 64,20 64,67 73,72
Dlouhodobá zadluženost (%) 60,94 55,81 52,20 56,10
Míra samofinancování (%) 26,27 35,80 35,33 26,28
Ukazatel podkapitalizování 1,00 1,38 1,28 1,10
Úrokové krytí 2,35 10,14 3,57 7,14

Tabulka 12: P ehled ukazatel zadluženosti, zdroj: výro ní zprávy ECM, vlastní

výpo ty

Likvidita

Co se tý e krátkodobé solventnosti, tedy b žné likvidity, pak jsou její hodnoty

zna n nestabilní, zejména v roce 2004 a 2007 se p iblížily hodnot 1, to by znamenalo,

že spole nost financuje dlouhodobý majetek krátkodobými zdroji, což se nepovažuje za

optimální stav.

Stupe oddlužení spole nosti se po celé sledované období nedostal do

doporu eného rozmezí hodnot, které iní 20 – 30 %. Podnik tedy nedokáže optimáln

plnit své závazky z vlastní finan ní síly.
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2004 2005 2006 2007
B žná likvidita 1,02 4,03 2,52 1,42
Hotovostní likvidita 0,10 0,26 0,91 0,37
Stupe oddlužení (%) -6,13 2,00 16,24 -0,28

Tabulka 13: P ehled ukazatel zadluženosti, zdroj: výro ní zprávy ECM, vlastní

výpo ty

Aktivita

Efektivnost využití veškerých aktiv podniku, tedy obrat celkových aktiv, byla od

roku 2004 do roku 2007 velmi nízká. Optimální hodnoty se pohybují mezi 1,6 a 2,9,

ovšem t chto hodnot nebylo ani zdaleka dosaženo. Vzniká tak pot eba prov it, zda je

možno vložený majetek redukovat.

Rychlost obratu pohledávek se celkem znateln snižuje, od roku 2004 se snížila

o 441 %. Zárove se zvyšuje doba obratu pohledávek, které se v roce 2004 držela na

p ijatelných 31 dnech, zatímco v roce 2007 je to již zhruba 167 dní.

2004 2005 2006 2007
Obrat celkových aktiv 1,12 0,33 0,19 0,24
Obrat hmotného investi ního majetku 1,41 0,54 0,29 0,35
Rychlost obratu pohledávek 11,83 4,94 3,30 2,19
Doba obratu pohledávek (dny) 30,85 73,84 110,64 166,91

Tabulka 14: P ehled ukazatel aktivity, zdroj: výro ní zprávy ECM, vlastní výpo ty

Výnosnost

Za klí ový ukazatel úsp šnosti podnikatelské innosti spole nosti se považuje

ukazatel rentability celkových aktiv – ROA. istá výnosnost aktiv spole nosti se

pohybuje v pr m ru okolo 7,43. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2005, kdy stoupla

meziro n o 304 %, ovšem další rok následovalo op t výrazné snížení a to o 175 %.

2004 2005 2006 2007
ROA 3,87 15,64 5,69 4,54
ROE 5,24 24,36 8,80 6,16
ROCE 0,04 0,17 0,07 0,06
Zisková marže 3,47 48,00 29,95 18,61
EBITDA marže 4,22 49,81 31,04 19,47

Tabulka 15: Ukazatele výnosnosti (v %), zdroj: výro ní zprávy ECM, vlastní výpo ty
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 P estože obsahuje celkem nepravidelné hodnoty, dobré výsledky vykazuje i

ukazatel ROE, tedy rentabilita vlastního kapitálu, který ur uje, kolik pen žních jednotek

istého zisku p ipadá na pen žní jednotku do podniku vloženou. Také spl uje

doporu ení, kdy ROE by m lo být v tší než ROA.

Graf 25: Ukazatele výnosnosti (v %), zdroj: výro ní zprávy ECM, vlastní výpo ty

Ukazatele tržní hodnoty

Vzhledem k tomu, že spole nost ECM vstoupila na burzu cenných papír v až

v roce 2006, nem žeme spolehliv identifikovat trendy v t chto ukazatelích.

Nejd ležit jší z t chto ukazatel , pom r tržní ceny a istého zisku akcie se

pohybuje okolo hodnoty 7,10. Tato hodnota je pom rn  p íznivá, nebo doporu ované

hodnoty se pohybují mezi 8 až 12. Je t eba ovšem zd raznit, že tyto hodnoty jsou

orienta ní a mohou být zkresleny n kolika faktory (ú etní metody, jednorázové

obchodní a finan ní operace atd.). Ukazatel P/BV zna í, že tržní cena akcie je v obou

sledovaných letech vyšší než její ú etní hodnota.

2004 2005 2006 2007

istý zisk na akcii (euro) - - 7,30 6,40
Ukazatel P/E - - 7,13 7,07
Ukazatel P/BV - - 1,65 1,30
Ziskový výnos (%) - - 14,02 14,14

 Tabulka 16: Ukazatele tržní hodnoty aktiv, zdroj: výro ní zprávy ECM, vlastní výpo ty
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4.2.2.5 Vnit ní hodnota akcie

U výpo tu vnit ní hodnoty akcie jsem narazil na problém, který model využít.

Jako jediný, který se dá v tomto p ípad použít je historický model, založený na

o ekávaných tržbách, vzhledem k tomu, že jsou pro n j k dispozici veškeré pot ebné

údaje. Proto ho uvedu jako první.

Historický model

Historický model založený na o ekávaných tržbách jsem vypo ítal dle vzorce

uvedeného v teoretické ásti. Vypo etl jsem pr m rnou cenu akcie (v K ) a vyd lil

pr m rnou historickou výší tržeb na akcii. Tím jsem získal prom nnou P/S, tedy pom r

ceny akcie a tržeb na jednu akcii p ipadajících. Tuto hodnotu jsem následn vynásobil

o ekávanými tržbami na akcii pro rok 2008 a vnit ní hodnota pak vyšla 351,4 K .

/ = 1293,67422,48/ = 3,06
= 3,06 114,74= ,

Historický model založený na dividend se vzhledem k dividendové politice

spole nosti nedá použít.

= 1293,67
Dividendový diskontní model

Vzhledem k faktu, že spole nost na základ dosavadních hlasování valné

hromady žádné dividendy nevyplácela a s nejv tší pravd podobností je nebude vyplácet

ani v roce 2008 (vzhledem k o ekávaným výsledk m hospoda ení), se využití

dividendového diskontního modelu stává neproveditelným.
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= 1329 +(1 + 0,11)
Ziskový model

Pro výpo et ziskového modelu je nutno znát prom nnou E, tedy o ekávaný zisk

vykázaný na jednu akcii spole nosti v p íštím roce. Ovšem podle analytik maklé ské

spole nosti Cyrrus a dostupných informací se pro rok 2008 o ekává ztráta a to ve výši

okolo 15 milion eur a to zejména kv li možnému dalšímu posilování koruny v i euru,

ztrátou z p ecen ní z nemovitostí a dalšími náklady. Tímto se ziskový model stává také

nepoužitelný pro výpo et vnit ní hodnoty akcie.

P/E
Orco 8,49
GTC 16,8
ECM 7,07
Pr m r 10,79

Tabulka 17: P/E vybraných spole ností pro rok 2007, zdroj: vlastní výpo ty

= 15 000 0004 842 840 10,79
4.2.2.6 Vývoj tržní ceny akcií

Ve sledovaném období, respektive od vstupu spole nosti ECM na Burzu

cenných papír Praha, se cena akcie stále držela nad hranicí 1000 K za akcii. Ovšem

m žeme zde vid t jasný snižující se trend již v pr b hu roku 2007. První t i m síce po

IPO8 cena pozvolna stoupala (v pr m ru o 11 % m sí n ) a v b eznu 2007 dosáhla po

zvýšení o 23,2 % svého maxima - hodnoty 1950 K za akcii. Dále už následoval

pozvolný sestup, v pr m ru o 5 % m sí n . Nejv tší pokles byl zaznamenán

v listopadu, kdy cena klesla z 1568 K na 1235 K , tedy o 21,24 %. Minima dosáhla

v prosinci, kdy se cena zastavila na 1197 K za akcii.

8 Initial Public Offering - jde o vžitý termín pro primární ve ejnou nabídku akcií

spojenou se vstupem na burzovní trh
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Graf 26: Vývoj kurzu akcie ECM (v K ), zdroj: www. akcie-cz.kurzy.cz

4.2.2.7 Shrnutí

Pokud se podíváme na uplynulý rok 2007, m žeme konstatovat, že pro

spole nost ECM byl úsp šný. Spole nost dosáhla zisku ve výši 25 564 tisíc eur, ten tak

meziro n vzrostl o 35%. Z dlouhodob jšího hlediska ovšem nelze tvrdit o stoupajícím

trendu. V roce 2005 se istý zisk sice n kolikrát znásobil, ovšem poté následoval mírný

pokles a op t mírný vzestup. V roce 2007 spole nost vstoupila na dva nové trhy a

rozší ila tak svoji p sobnost již na 4 zem . V pr b hu tohoto roku také dokon ila 4

projekty a 3 prodala (projekt City Point, Europort a Rezidence Let any).

Analýza finan ních ukazatel ukázala n kolik slabších míst spole nosti. Trend

celkové zadluženosti se již od po átku sledovaného období pohybuje na hranici

doporu ovaných hodnot. Stejn tak úrokové krytí v roce 2004 a 2006 povážliv kleslo.

Obrat celkových aktiv je dlouhodob na nízkých hodnotách. Rychlost obratu

pohledávek rok od roku klesá a zvyšuje se tak doba obratu pohledávek, od roku 2004 se

zvýšila na tém 167 dní, zejména kv li ztrojnásobení pohledávek z obchodního styku.

Ukazatele výnosnosti jsou také zna n nestabilní a meziro n poklesly v pr m ru o

28 %.

Výpo et vnit ní hodnoty akcie byl dost problematický, vzhledem k absenci

pot ebných dat i jejich irelevanci. Bylo tedy možné použít jeden z model , a to model

0

500

1000

1500

2000

2500



83

historický založený na tržbách. Pomocí této metody jsem se dostal k vnit ní hodn akcie

na úrovni 351,36 K , což v porovnání s kurzem akcie jasn ukazuje na její

nadhodnocenost. Rozdíl mezi vypo tenou vnit ní hodnotou a kurzem akcie na po átku

roku 2008 tak iní 851,64 K .

Na základ provedených analýz tedy konstatuji, že investování do tohoto titulu

se mi nejeví jako optimální volba. Vnit ní hodnota akcie spole nosti ur ená pouze

jedním modelem sice není zcela prokazatelná, ovšem v souvislosti s ostatními

finan ními ukazateli zmín nými výše, situací ve vývoji kurzu koruny v i euru, vidím

investici do tohoto titulu jako p íliš rizikovou.
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5 ZÁV R

Cílem této diplomové práce bylo zjistit za pomocí fundamentální analýzy u dvou

vybraných spole ností možnost investování do t chto dvou titul .

Práci jsem rozd lil na dv ásti. Teoretická ást obsahuje popis t í základních

možností p ístupu k analýze akcií – fundamentální analýzu, technickou analýzu a

psychologickou analýzu. Fundamentální analýza zahrnuje makroekonomickou analýzu,

které posuzuje stav ekonomiky jako celku, odv tvovou analýzu, která zkoumá stav

uvnit oboru, ve kterém se daná spole nost nachází a nakonec samotnou analýzu

spole nosti.

V praktické ásti jsem dle popsaných metod provedl makroekonomickou

analýzu, která ukázala, v jakém stavu se ekonomika k danému období nachází. P estože

sledované ukazatele dosáhly dobrých výsledk , o ekávám vzhledem k dosažení vrcholu

ekonomického cyklu útlum tempa r stu.

V další ásti jsem se již zam il na analýzu samotných podnik – respektive

oborového okolí. Výsledky této analýzy dopadly pro ob spole nosti dob e. Velký

potenciál pro ob spole nosti vidím v rozši ování trh , kde je poptávka po produktech

obou analyzovaných firem. Jak je z provedených analýz patrné, ob spole nosti t chto

možností využívají a své trhy dále rozši ují.

Nakonec jsem provedl samotnou finan ní analýzu obou spole ností, ur il stav

jejich finan ního zdraví a pokusil se ur it vnit ní hodnotu akcií, kterou jsem následn

porovnal s tržním kurzem.

Spole nost EZ, a. s. prokázala ve sledovaném období dobré a stabilní

výsledky, tém všechny finan ní ukazatele jsou v rostoucím trendu a spole nost

dosáhla v roce 2007 rekordního zisku 42,764 miliardy korun. P esto, po ur ení vnit ních

hodnot akcií, nedoporu uji tento titul k nákupu, vzhledem k nízkým výnos m z takové

investice plynoucích.

Spole nost ECM Real Estate Investments A. G., jako relativní nová ek na

burzovním trhu, dosáhl meziro n také dobrých výsledk , ovšem ani z dlouhodob jšího

hlediska nelze vysledovat žádný trend. Finan ní analýza naopak odhalila n kolik

slabých míst spole nosti. Vnit ní hodnota akcie byla ur ena pouze na základ

historického modelu a tato vypo tená cena v porovnání s kurzem akcie ukázala

výraznou nadhodnocenost tohoto titulu a op t nedoporu uji tento titul za azovat do

investi ního portfolia.
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Tato práce m že sloužit jako metodická pom cka pro budoucí ešitele stejného

nebo podobného problému.
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