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Charakteristika 
portfolia Toto  modelové  portfolio  se  je  složeno  výhradně  z titulů 

společností,  jež sídlí ve Spojených státech amerických, či 
Kanadě  (Pan  American  Silver  Corp.)  a  obchodují  se  na 
amerických  akciových  trzích.  Jedná  se  o  konzervativní 
portfolio  s výrazným zastoupením anticyklických sektorů, 
jež nejsou tak úzce závislé na vývoji reálné ekonomiky jako 
sektory  cyklické.  Časový  horizont  pro  držení  portfolia 
stanovujeme na střednědobý tj. šest měsíců až tři roky. 

Složení portfolia 

Sektorová alokace 
portfolia

Každý z titulů obsažených v modelovém portfoliu  splňuje 
parametry  signalizující  stabilitu  a  transparentnost.  Každý 
z titulů  má  tržní  kapitalizaci  větší  než  3  mld.  USD a  je 
široce  pokryt  analytickými  doporučeními,  přičemž  se 
zároveň jedná o tituly s dostatečnou likviditou.
   

S ohledem na aktuální výhled globální ekonomiky pro rok 
2010  jsme  do  modelového  portfolia  zařadili  tituly 
neoplývající  vysokou  volatilitou.  Největší  váhu  mají 
v modelovém portfoliu  tituly  z defensivních  sektorů,  jako 
např. zdravotnictví, či telekomunikace. 

Vzhledem  k nejistému  vývoji  v bankovním  sektoru  je 
finanční  sektor  zastoupen  pouze  10%  a  to 
konzervativnějším titulem JPM. Nejmenší zastoupení mezi 
jednotlivými sektory pak mají sektory komoditní – nerostné 
suroviny, ropa a plyn. Důvodem zůstává volatilní vývoj na 
komoditních trzích. 
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Ekonomika USA 
ve zkratce

Ekonomika  Spojených  států  amerických  je  nejsilnější 
národní  ekonomikou  světa.  Její  hrubý  domácí  produkt  v 
roce  2008  byl  14,2  bilionu  dolarů,  s  46 800  dolary  per 
capita.  Ekonomiku  USA je  z  velké  části  tvoří  služby  a 
výzkum; primární (suroviny-zpracovávající)  průmysl  tvoří 
jen nepatrnou část.

Mezi  největší  obchodní  odvětví  patří  maloobchodní  a 
velkoobchodní  prodej,  sektor  služeb  (finančních, 
obchodních,  zdravotnických,  sociálních),  proporcionálně 
vysoký  podíl  má  i  věda  a  výzkum  nebo  třeba  zábavní 
průmysl. Spojené státy mají nejvyšší spotřebu na světě, co 
se  týče  ropy,  zemního  plynu,  elektřiny  případně  dalších 
komodit.

Výhled americké 
ekonomiky

Na  minulém  jednání  ekonomicky  nejvyspělejších  zemí 
G20,  jež  se  konal  7.-8.  listopadu  2009,  se  představitelé 
těchto států dohodli na udržování ekonomických stimulů, a 
to  až  do  doby  evidentního  posílení  ekonomik,  jež  bude 
předznamenávat  reálný  konec  bezprecedentní  finanční 
krize, jež globální ekonomiku zužovala tento i minulý rok. 

Dle agentury Reuters by měla americká ekonomika posílit 
v roce 2010 o 2,7%, což je o 0,2% více než činily prvotní 
odhady stejné agentury. Jedná se o údaje z průzkumu Blue 
Chip Economic Indicators.

Mezi klíčové otázky v roce 2010 bude v USA patřit, jakým 
způsobem se vládní administrativa vypořádá s pokračujícím 
růstem  míry  nezaměstnanosti  a  hrozbou  vysoké  inflace. 
Míra  nezaměstnanosti  za  říjen  poprvé  od  roku  1983 
překročila hranici 10%, přičemž prezident Obama prohlásil, 
že dostatečnou tvorbu nových pracovních míst lze očekávat 
nejdříve v roce 2010. 

Hrozba  inflace  nechává  prozatím  funkcionáře  Fedu 
klidnými. Na posledním zasedání americké centrální banky 
bylo rozhodnuto o ponechání rekordně nízkých úrokových 
sazeb na neurčité období, minimálně však do konce roku 
2009. 
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Seznam vybraných titulů

ConocoPhillips http://www.conocophillips.com

Pan American Silver Corp. http://  www.  panamericansilver  .com/  

General Dynamics http://www.generaldynamics.com/

Celgene Corp. http://www.celgene.com/

Qualcomm http://www.qualcomm.com/

JP Morgan Chase & Co. http://www.jpmorgan.com

Time Warner http://www.timewarner.com/corp/

AT & T http://www.att.com/

DR Horton Inc. http://www.drhorton.com

General Electric http://www.ge.com

http://www.conocophillips.com/
http://www.ge.com/
http://www.drhorton.com/
http://www.att.com/
http://www.timewarner.com/corp/
http://www.jpmorgan.com/
http://www.qualcomm.com/
http://www.celgene.com/
http://www.generaldynamics.com/
http://www.panamericansilver.com/


8

Sektor: 
Ropa a plyn

Odvětví: 
Zpracování ropy a 
zemního plynu

Bloomberg: 
COP

Burza: 
NYSE

Cena:
52,83 USD/akcii

Market Cap: 
$78,4 mld.

P/E:
13,65

Beta vs. SPX: 
1,06

Dividenda: 
0,5 USD/akcii

Očekávané EPS: 
3,595 USD/akcii

Aktuální doporučení:

Deutsche Bank
BUY
Cílová cena: 60 USD

Macquire
OUTPERFORM
Cílová cena: 69 USD

Soleil Securities
HOLD
Cílová cena: 54 USD

Popis společnosti:
ConocoPhillips  je  mezinárodní  energetická  společnost, 
která se angažuje hned v několika segmentech. Jedná se o 
vyhledávání nalezišť ropy a zemního plynu, zpracovávání a 
produkce ropy a plynu, transport,  chemie a technologický 
rozvoj.  Ten  si  všímá  především  alternativních  zdrojů 
energie  a technologií  přesahující  základní  rámec obchodu 
firmy, kterou je ropa a zemní plyn.

Dvouletý graf:

Hospodaření společnosti:
Společnost ConocoPhillips 28. října 2009 zveřejnila za svůj 
fiskální  3Q propad zisku  o  71% na  1,5  mld.  USD,  tj.  1 
USD/akcii.  Tento  propad  byl  zapříčiněn  především  vyšší 
srovnávací základnou za 3Q z roku 2008, v níž se pozitivně 
projevily ceny ropy nad hranicí 100 USD/barel. Důležitým 
faktorem  zůstává  fakt,  že  svým  ziskem  1  USD/akcii 
společnost  předčila  očekávání  trhu  o  0,05  USD/akcii. 
ConocoPhillips  udržuje  úzkou  spolupráci  s ruským 
gigantem  Lukoil,  v němž  samém vlastní  20%  podíl.  Pro 
celý fiskální rok 2009 společnost odhaduje produkci 1,85 
mil. barelů ropného ekvivalentu denně, což by znamenalo o 
3% více, než tomu bylo v roce 2008. Produkce v samotném 
3Q pak činila 2,2 mil.  barelů ropného ekvivalentu denně. 
V roce 2010 pak firma ConocoPhillips plánuje investovat 
11 mld. USD do kapitálových projektů.
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Sektor:
Nerostné suroviny

Odvětví: 
Těžba drahých kovů

Bloomberg: 
PAAS

Burza: 
Nasdaq

Cena:
24,15 USD/akcii

Market Cap: 
$21,06 mld.

P/E:
N/A

Beta vs. SPX: 
0,86

Dividenda: 
N/A

Očekávané EPS: 
0,750 USD/akcii

Aktuální doporučení:

Canaccord Adam
BUY
Cílová cena: 29,50 USD

National Bank Fianncial
SECTOR PERFORM
Cílová cena: 28 USD

RBC Capital Markets
OUTPERFORM
Cílová cena: N/A

Popis společnosti: 

Společnost Pan American zaměřuje své aktivity výhradně 
v těžbě  stříbra,  potažmo  zlata  a  s tím  souvisejících 
oblastech, což znamená: vyhledávání těžebních míst, těžba, 
zpracování a distribuce. Primární produkt firmy, stříbro, se 
těží  v Peru,  Mexiku  a  Bolívii.  Kromě  stříbra  se  PAAS 
soustředí i na zinek, měď a olovo.

Dvouletý graf: 

Hospodaření společnosti: 

Společnost  Pan  American  zaznamenala  za  3Q  rekordní 
produkci  zlata  i  stříbra.  Vyplývá  to  hospodářských 
výsledků,  jež  byly  zveřejněny  11.  listopadu  2009.  Dle 
těchto výsledků společnost vykázala nárůst čistého zisku o 
172%  na  17,  4  mil.  USD,  tj.  0,20  USD/akcii.  Rekordní 
nárůst zaznamenala společnost i v kolonce tržeb, jež za 3Q 
vzrostly meziročně o 49% na 118,6 mil. USD, přičemž na 
celkových  příjmech  se  podílela  nejvíce  těžba  dvou 
klíčových komodit  –  stříbra  a  zlata  a  to  z 63%, potažmo 
17%.  Společnost  se  v nejbližší  budoucnosti  chce 
koncentrovat  na  rozvoj  projektu  La  Preciosa.  Jedná  se  o 
projekt  na  případnou  těžbu  stříbra  v mexické  oblasti 
Durango.  Momentálně  zde  společnost  společně  se  svým 
partnerem Orko Silver Corp. provádí studie proveditelnosti 
na ploše 32 tisíc hektarů.  
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Sektor: 
Průmysl

Odvětví: 
Letecký a zbrojařský 
průmysl

Bloomberg: 
GD

Burza: 
NYSE

Cena:
67, 68 USD/akcii

Market Cap: 
$ 26,11 mld.

P/E:
10,83

Beta vs. SPX: 
0,91

Dividenda: 
0,38 USD/akcii

Očekávané EPS: 
6,189 USD/akcii

Aktuální doporučení:

Collins Stewart
BUY
Cílová cena: 78 USD

Credit Suisse
OUTPERFORM
Cílová cena: 74 USD

BofAML
BUY
Cílová cena: 74 USD

Popis společnosti: 

Firma General Dynamics byla založena ve státě Delware a 
segmentace  společnosti  je  rozdělena  do  čtyř  směrů 
zaměření:  letectví,  bojové  systémy,  námořní  systémy  a 
informační  technologie.  Letecká  buňka  navrhuje  a  vyvíjí 
především středně velká proudová letadla a zajišťuje s tím 
spojenou údržbu, rekonstrukci a služby. V rámci bojových 
systémů  společnost  General  Dynamics  vyrábí  a  vyvíjí 
především  pozemní  bojová  vozidla  primárně  pro  armádu 
Spojených  států  a  její  spojence.  Námořnická  buňka 
společnosti se pak zabývá návrhem a konstrukcí ponorek a 
povrchových  plavidel  pro  americké  námořnictvo  a 
komerční  plavidla  pro společnost  Jones  Act.  S americkou 
vládou General Dynamics úzce spolupracuje i v segmentu 
informačních technologií prostřednictvím vývoje digitálních 
komunikačních systémů. 

Dvouletý graf:

Hospodaření společnosti:

Společnost 28. října zveřejnila za 3Q zisk ve výši 572 mil. 
USD, tj. 1,47 USD/akcii a nárůst příjmů o 8% na 7,72 mld. 
USD.  Tyto  hospodářské  výsledky  odbornou  veřejnost 
příjemně  překvapily,  jelikož  očištěný  zisk  ve  výši  1,48 
USD/akcii  předčil  očekávání  o  0,08  USD/akcii.  General 
Dynamics  rovněž  zvýšily  výhled  zisku  za  celý  rok  2009 
z pásma 6,05-6,15 na 6,15-6,20 USD/akcii.
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Sektor: Zdravotnictví

Odvětví: Farmacie a 
Biotechnologie

Bloomberg: 
CELG

Burza: 
Nasdaq

Cena:
53,48 USD/akcii

Market Cap:
 $24,6 mld.

P/E:
31,83

Beta vs. SPX: 
0,84

Dividenda: 
N/A

Očekávané EPS: 
2,064 USD/akcii

Aktuální doporučení:

BofAML
NEUTRAL
Cílová cena: 58 USD

BMO Capital Markets
OUTPERFORM
Cílová cena 75 USD

Cowen and Co
UNDERPERFORM
Cílová cena: N/A

Popis společnosti:

Celgene  se  zabývá  výzkumem,  vývojem  a  následnou 
komercializací  novátorských  terapií  umožňujících  léčení 
rakoviny  a  imunologických  nemocí  prostřednictvím 
genomu. Za tímto účelem společnost v roce 2000 koupila 
společnost  Signal  Pharmaceuticals,  která  se  zaměřuje  na 
objevování  a  vývoj  léků,  které  řídí/léčí  geny  zasažené 
nemocemi.  O  dva  roky  později  Celgene  koupil 
Anthrogenesis  Corporation,  jejíž  hlavní  náplní  je  obchod 
s krví  resp.  je  vlastníkem  krevní  banky  s placentárními 
tkaninami,  které  umožňují  příp.  léčbu dárce  pomocí  jeho 
vlastních kmenových buněk.

Dvouletý graf:

Hospodaření společnosti:

Společnost za 3Q zaznamenala 17% nárůst příjmů, jenž byl 
zapříčiněn  prudkým  nárůstem  tržeb  klíčového 
antirakovinovému  léku  (léčba  mnohočetného  myleomu) 
Revlimind, jehož prodej vzrostl meziročně o 31% a celkové 
příjmy  z něho  činily  450  mil.  USD,  když  očekávání 
analytiků  činilo  pouze  429 mil.  USD.  Vedení  společnosti 
tak  logicky  zvýšilo  předpověď celkových  ročních  příjmů 
z prodeje  tohoto léku z původních 1,65 mld.  USD na 1,7 
mld. USD. Při tradiční prezentaci hospodářských výsledků 
vedení  společnosti  rovněž  oznámilo  záměr  oznámit 
předběžná data ostře sledované finální testovací fáze nové 
verze Revlimidu na výročním zasedání American Society of 
Hematology, jež se koná v prosinci tohoto roku.
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Sektor: 
Technologie

Odvětví: 
Hardware

Bloomberg: 
QCOM

Burza: 
Nasdaq

Cena:
45,77 USD/akcii

Market Cap: 
$76,45 mld.

P/E:
28,08

Beta vs. SPX: 
0,81

Dividenda: 
0,17 USD/akcii

Očekávané EPS: 
2,249 USD/akcii

Aktuální doporučení:

Pacific Crest Securities
OUTPERFORM
Cílová cena: 52 USD

First Global
MARKET PERFORM
Cílová cena: N/A

Davenport & Co
STRONG BUY
Cílová cena: 52 USD

Popis společnosti: 

Společnost  Qualcomm  vyvíjí,  vyrábí  a  umisťuje  na  trh 
digitální  bezdrátové  telekomunikační  produkty  a  služby 
založené  na  technologii  CDMA (code  division  multiple 
access).  Společnost podniká ve 4 segmentech: Qualcomm 
code  division  multiple  access  technologies  (QCT), 
Qualcomm  Technology  Licensing  (QTL),  Qualcomm 
Wireless  and  Internet  (QWI)  a  Qualcomm  Strategic 
Initiatives  (QSI). Divize  QCT  vyvíjí  a  prodává  obvody 
založené na CDMA a systémový software pro bezdrátový 
zvuk a datovou komunikaci pro produkty typu mobilních 
telefonů či například datových karet, QTL poskytuje licence 
na  užití  duševního  vlastnictví  společnosti,  QWI  prodává 
vybavení  využívané  při  přepravě  či  při  spojení  různých 
jednotek  jedné  společnosti  mezi  sebou,  QSI  segment  se 
zabývá marketingovým pokrýváním CDMA technologií.

Dvouletý graf:

Hospodaření společnosti:

4. listopadu společnost Qualcomm reportovala hospodářské 
výsledky  za  svůj  fiskální  4Q,  konkrétně  pak  meziroční 
propad zisku o 9% na 803 mil. USD, tj. 0,48 USD/akcii a 
pokles příjmů o 19% na 2,69 mld. USD. Pro svůj fiskální 
1Q  společnost  očekává  zisk  na  očištěné  bázi  0,54–0,58 
USD/akcii a příjmy v pásmu 2,55–2,75 mld. USD. V rámci 
těchto HV došlo rovněž poprvé k odhadům na nový fiskální 
rok,  končící  v září  2010.  Příjmy  společnosti  by  v tomto 
období měly být v pásmu 10,5-11,3 mld. USD.



8

Sektor: 
Finance

Odvětví: 
Banky

Bloomberg: 
JPM

Burza: 
NYSE

Cena:
42,90 USD/akcii

Market Cap: 
$168,9 mld.

P/E:
28,04

Beta vs. SPX: 
1,59

Dividenda: 
0,05 USD/akcii

Očekávané EPS:
2,236 USD/akcii 

Aktuální doporučení:

Barclays Capital
OVERWT/POSITIVE
Cílová cena: 55 USD

Calyon Securities
UNDERPERFORM
Cílová cena: 47 USD

Collins Stewart
BUY
Cílová cena: 53 USD

Popis společnosti:

JP Morgan Chase & Co je finanční holdingová společnost 
založená v roce 1968. Jedná se o přední světovou bankovní 
instituci, jež má pobočky ve více než 60 zemích disponující 
celkovými  aktivy ve  výši  dvou bilionů USD. JP Morgan 
Chase  &  Co  je  jednou  z  nejstarších  finančních  institucí 
vůbec  a  nabízí  široký  sortiment  služeb  s tímto  sektorem 
spojený  od  Asset  Managemmentu,  přes  investiční 
bankovnictví,  až  po  dluhopisové  služby.  Průběh 
hospodářské  krize  prozatím  dokazuje,  že  JPM  její  jádro 
přežil nejúspěšněji ze všech bank z tzv. Velké čtyřky (Bank 
of America, Citigroup, Wells Fargo, JPM).

Dvouletý graf:

Hospodaření společnosti:

Společnost  svými  hospodářskými  výsledky  za  3Q, 
zveřejněnými  14.10.2009,  výrazným  způsobem  předčila 
očekávání trhu. Toto očekávání činilo v kolonce zisku 0,49 
USD/akcii,  přičemž  realita  byla  0,82  USD/akcii.  Dle 
samotného CEO společnosti Jamie Dimona má společnost 
silnou kapitálovou pozici,  což potvrdil  i  meziroční nárůst 
příjmů na  28,8  mld.  USD,  oproti  očekávaným 25,1  mld. 
USD. Čerstvou zprávou je fakt,  že JPM přijme do konce 
příštího  roku  1200  nových  zaměstnanců  do  oddělení 
hypotečních úvěrů, což lze vnímat jako prvek stabilizace. 
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Sektor: 
Služby
Odvětví: 
Televizní vysílání

Bloomberg: 
TWX

Burza: 
NYSE

Cena:
31,95 USD/akcii

Market Cap: 
$37,3 mld.

P/E:
14,52

Beta vs. SPX:
1,13

Dividenda:
N/A

Očekávané EPS:
2,082 USD/akcii 

Aktuální doporučení:

Sanford C. Bernstein
MARKET PERFORM
Cílová cena: 32 USD

BMO Capital Markets
OUTPERFORM
Cílová cena: 36 USD

Argus Research
BUY
Cílová cena: N/A

Popis společnosti:
Sektor  služeb je  v našem modelovém portfoliu  zastoupen 
mediální společností Time Warner. Ta vznikla v roce 2001 
fůzí společností America Online a Time Warner Inc, dnes 
známou  jako  Historic  TW Inc.  Společnost  rozděluje  své 
aktivity  do  pěti  segmentů:  AOL,  pokrývající  především 
reklamní služby a soustředící se na interaktivní spotřebitele; 
segment  kabelových  systémů,  jenž  se  soustředí  na 
poskytování vysokorychlostních datových služeb; segment 
filmové  zábavy,  pokrývající  především  hrané  filmy  a 
televizní produkci; Networks, jež se specializuje na síťové 
kabelové  TV  a  konečně  segment  vydavatelství,  jež  se 
operuje  na trhu s časopisy.  19.  srpna oznámila společnost 
dosažení dohody s firmou Google a její divizí You Tube o 
expanzi  distribuce  filmových  klipů  a  videí  z  knihovny 
TWX. 

Dvouletý graf:

Hospodaření společnosti:

4.  listopadu  zveřejnila  společnost  Time  Warner  výsledky 
svého  hospodaření  za  3Q.  Očištěný  zisk  dosáhl  hodnoty 
0,61 USD/akcii, oproti očekávanému zisku 0,54 USD/akcii. 
Společnost  rovněž  zvýšila  výhled  hospodaření  na  celý 
fiskální rok 2009. Očištění zisk na akcii by za toto období 
měl dle nových odhadů dosáhnout nejméně 2,05 USD/akcii, 
což znamená o 0,07 USD/akcii více než-li tomu bylo v roce 
2008.
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Sektor: 
Telekomunikace

Odvětví: 
Telekomunikační služby

Bloomberg: 
T

Burza:
NYSE

Cena:
26,25 USD/akcii

Market Cap: 
$155 mld.

P/E:
11,21

Beta vs. SPX: 
0,87

Dividenda: 
0,41 USD/akcii

Očekávané EPS:
 2,110 USD/akcii

Aktuální doporučení:

JP Morgan
NEUTRAL
Cílová cena: 29 USD

Sanford C. Bernstein
MARKET PERFORM
Cílová cena: 24 USD

Edward Jones
BUY
Cílová cena: N/A

Popis společnosti:

Společnost  AT&T byla  založena  v roce 1983 a  poskytuje 
širokou škálu telekomunikačních služeb nejen ve Spojených 
státech,  ale  i  mezinárodně.  Společnost  se  soustředí 
především  na  poskytování  drátových  a  bezdrátových 
telekomunikačních  služeb  a  zařízení,  stejně  jako  na 
reklamní  a  vydavatelské  služby.  V oblasti  bezdrátových 
služeb  společnost  nabízí  hlasové  a  datové  komunikační 
služby  a  v segmentu  pevných  linek  nabízí  služby  jak 
maloobchodní  tak  velkoobchodní,  a  to  prostřednictvím 
poskytování lokálních i long-distance hovorů. V září tohoto 
roku společnost zahájila spolupráci se společností Ericsson, 
jež  byla  vybrána  jako  jeden  z dodavatelů  produktů 
bezdrátové komunikace.

Dvouletý graf:

Aktuální hospodaření:

AT&T sice 22. listopadu oznámila za 3Q pokles zisku o 
1,2% na 3,19 mld. USD, tj. 0,54 USD/akcii, nicméně i tak 
předčila touto hodnotou očekávání, jež činilo EPS 0,50 
USD/akcii. Provozní příjmy pak činily 30,86 mld. USD. 
V rámci tohoto reportu společnost oznámila, že za 3Q byl 
nahlášen nárůst uživatelů bezdrátových služeb o 2 miliony, 
což pro AT&T znamenalo vůbec nejsilnější 3Q v historii. 
Měsíční příjem na zákazníka (ARPU) pak vzrostl 7Q v řadě 
tentokrát o 1,7%.
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Sektor: 
Průmysl
Odvětví: 
Stavební konstrukce

Bloomberg: 
DHI

Burza: 
NYSE

Cena:
11,94 USD/akcii

Market Cap: 
$3,79 mld.

P/E:
N/A

Beta vs. SPX: 
1,87

Dividenda:
0,0375 USD/akcii

Očekávané EPS:
-1,383 USD/akcii

Aktuální doporučení:

Citi
SELL
Cílová cena: 10,75 USD

Soleil Securities
HOLD
Cílová cena: N/A

FTN Equity Capital
BUY
Cílová cena: 15 USD

Popis společnosti:

Společnost  Donald R. Horton Inc. byla založena v Texasu 
roku 1978 a je jednou z největších stavařských společností 
ve  Spojených  státech  (působí  ve  27  státech  Unie). 
Společnost  se  zaměřuje  na  výstavbu  vysoce-kvalitních 
rodinných  domů.  Kromě  tradičních  služeb  souvisejících 
s výstavbou poskytuje D.R. Horton i hypoteční služby nebo 
pojištění.

Dvouletý graf:

Aktuální zprávy:

Své aktuální hospodářské výsledky společnost vykáže 12. 
listopadu  2009.  Aktuální  Estimate  EPS,  tedy  očekávaný 
zisk/ztráta  na  akcii  činí  -1,313  USD/akcii.  Celý  stavební 
sektor byl jedním z nejvíce zasažených sektorů v průběhu 
globální  hospodářské  recese,  aktuální  vývoj  „stavebních“ 
makroukazatelů  v podobě  Housing  Starts  (začínající 
výstavba),  či  Building  Permits  (stavební  povolení) 
signalizují pozvolnou stabilizaci tohoto klíčového sektoru. 
S ohledem na zvýšený výhled vývoje americké ekonomiky 
pro rok 2010 tedy zařazujeme do modelového portfolia  i 
společnost, jež by na postupném zotavování tohoto sektoru 
měla participovat.  
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Sektor: 
Průmyslový konglomerát

Odvětví: 
Konglomeráty

Bloomberg: 
GE

Burza: 
NYSE

Cena:
15,66 USD/akcii

Market Cap:
$166,4 mld. 

P/E:
11,60

Beta vs. SPX: 
1,19

Dividenda: 
0,1 USD/akcii

Očekávané EPS:
0,997 USD/akcii 

Aktuální doporučení:

Sanford C. Bernstein
OUTPERFORM
Cílová cena: 19 USD

Oppenheimer & Co.
OUTPERFORM
Cílová cena: 18 USD

JP Morgan
OVERWEIGHT
Cílová cena: 17 USD

Popis společnosti:

Společnost  General  Electric  Company byla založena T.A. 
Edisonem  v  roce  1876.  Aktivity  společnosti  General 
Electric Company jsou rozděleny do šesti divizí. Nejstarší 
divizí  je  GE  Industrial  vyrábějící  široké  portfolio 
elektrických  a  jiných  zařízení,  včetně  softwarů  a 
bezpečnostních  technologií.  Divize  GE  Infrastructure  se 
zaměřuje na produkci letecké techniky,  elektroenergetické 
příslušenctví,  konstrukci  vlaků  a  systémy  zpracovávající 
vodu.  Divize  GE  Healthcare  působí  ve  farmaceutické 
oblasti. Finanční služby spadají pod divize GE Money, jenž 
nabízí  finanční  produkty spotřebitelům a GE Commercial 
Finance,  jenž  slouží  k  financování  podnikání  jiných 
subjektů.  Poslední  divizí  je  National  Broadcasting 
Company,  s  oficiálním  statusem dceřiné  společnosti,  kde 
General Electric Company vlastní 80% podíl. 

Dvouletý graf:

Aktuální hospodaření:

Konglomerát GE za svůj 3Q zveřejnil pokles zisku o 44% 
na  2,42  mld.  USD,  tj.  0,23  USD/akcii,  když  příjmy 
společnosti klesly o 20% na 37,8 mld. USD. Pokles zisku 
byl způsobem především částí GE Capital, oproti tomu se 
dařilo NBC, jejíž zisk vzrostl o 13%. CEO společnosti řekl, 
že  v těchto  hospodářských  výsledcích  sleduje  známky 
dlouhodobé stabilizace.  Očekávání  analytiků u těchto HV 
činilo v kolonce čistého zisku 0,20 USD/akcii a v kolonce 
příjmů 39,83 mld. USD.
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