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Přehled placených produktů
Patria Plus a Investor Plus jsou internetové informační zdroje určené finančním profesionálům, ekonomům, manažerům a
investorům. Našimi klienty jsou:
•
•
•
•
•
•

velké akciové společnosti, specializovaná oddělení, finanční ředitelé
střední a malé firmy, management a finance
vládní instituce, agentury, ministerstva, regiony
asociace, komory a sdružení
univerzity a další odborné ekonomické školy
individuální investoři

Přináší nezpožděná data z finančních trhů, původní zpravodajské a analytické výstupy, databáze a další, například mobilní a
konzultační servis. Mezi základní charakteristiky služby patří:
•
•
•
•
•

garantované a licencované datové zdroje
agenturní a originální zpravodajství vytvářené přímým a zároveň nezávislým účastníkem trhu
vyspělé technologie (např. push technika zobrazování dat)
dostupnost kdekoliv a kdykoliv přes internet
zkušený a flexibilní analytický tým společnosti Patria Finance
Patria Plus. Nabízí finanční řešení pro malé, střední i velké podniky. Specializuje se na podnikové finance,
treasury data a strategické firemní informace. Je vítaným pomocníkem při řízení peněžních toků ve
společnosti, při oceňování investičních příležitostí, při správě finančních aktiv obecně anebo tvorbě byznys
plánů.
Investor Plus. Je pomocníkem při výběru a načasování investice. Využijí ji soukromí i institucionální
investoři. Základem spektra služeb jsou data z domácích a světových burz, analytický servis, prognózy
hospodářských výsledků a ukazatelů, finanční zpravodajství, cvičná portfolia, investiční nástroje a kalkulátory
a mobilní služby.
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Produktový mix
2. Prognózy
1. Analýzy

3. Real-time data

9. Online konzultace
4. Databanky

8. Speciální kalkulátory
5. E-mailové služby

7. SMS služby

6. Zpravodajský servis
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Zajímavé statistiky

•

Analýzy: 47 typů analytických dokumentů ke stažení nebo e-mailem, z toho 27 v českém a 20 v anglickém jazyce. 14
typů dokumentů z celkového počtu vydáváme denně, 7 typů analýz vydáváme s týdenní frekvencí, 12 měsíčně, 4
čtvrtletně a 8 typů analýz vydáváme příležitostně.

•

Databanky: 41 ekonomických, přes 1000 akciových a přes 80 finančních databank obsahujících celkově více než 8640
časových řad. databanky k dispozici v excelových souborech.

•

Zpravodajství: Denně cca 50 originálních aktuálních komentářů a přes 80 horkých zpráv – klademe důraz na rychlost a
relevanci! Specializovaný monitoring médií pokrývá více než 200 zdrojů, články zobrazujeme v plném znění.

•

Mobilní zpravodajství: 11 zpravodajských kategorií k registraci zasílání e-mailem, 4 typy fixingů, Final Word, souhrny
zpráv, závěrečné ceny, alerty e-mailem aj.

•

SMS: Až 50 sms na jeden mobilní telefon denně. Horké zprávy dle kategorií, Alerty + Online ceny + Závěry týkající se
akcií ČR, akcií svět, depozitních sazeb, IRS sazeb, FRA sazeb, cen komodit aj.
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1. Přehled analýz
Ekonomika
Hrubý domácí produkt
Národní mzdy
Platební bilance
Spotřebitelské ceny
Ceny průmysl. výrobců
Průmyslová výroba
Stavební výroba
Maloobchodní tržby
Zahraniční obchod
Nezaměstnanost
Měnová politika
Zpráva o vývoji české ekonomiky - pdf
Zpráva o vývoji české ekonomiky - ppt
Krátce na téma
Makroekonomický přehled
Denní ekonomický přehled
Globální makroekonomický přehled
Flash analýzy - svět
Očekávané události – Ekonomický a finanční kalendář

frekvence
4x za rok
4x za rok
4x za rok
1x za měsíc
1x za měsíc
1x za měsíc
1x za měsíc
1x za měsíc
1x za měsíc
1x za měsíc
ad hoc
1x za měsíc
1x za měsíc
1x za měsíc
1x za měsíc
denně
6x ročně
ad hoc
1x za týden

Akcie
Denní přehled vývoje akciového trhu v ČR
Týdenní přehled akciového trhu v ČR
Měsíční přehled akciového trhu v ČR
Přehled vývoje zahraničních akciových trhů
Denní technická analýza zahraničních akciových trhů
Denní přehled CEE akciových trhů
Technická analýza CEE blue-chips
Analýzy společností – ČR - zkrácená verze

frekvence
denně
1x za týden
1x za měsíc
denně
denně
denně
6x ročně
cca 30 / rok

verze
čj
čj
čj
čj
čj
čj
čj
čj
čj
čj
čj
čj
čj
čj
čj
čj
čj

čj
čj
čj

čj

aj
aj
aj
aj
aj
verze
aj
aj
aj
aj
aj
aj
aj

typ
flash
flash
flash
flash
flash
flash
flash
flash
flash
flash
flash
prezentace
prezentace
5 až 15 str.
20 až 30 s.
flash
10 až 15 str.
flash
tabulka

Patria Plus




















Investor Plus

typ
report
5 až 10 str.
10 až 30 s.
5 až 10 str.
report
5 až 10 str.
report
report

Patria Plus









Investor Plus
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Analýzy společností – ČR - plná verze
Analýzy společností - svět
Přehled korporátních výsledků - akcie svět
Sektorové přehledy - globálně
Sektorové přehledy - ČR
Denní statistika vývoje na akciových trzích
Odpolední souhrn vývoje ETF
Patria – kalendář očekávaných událostí

cca 30 / rok
denně
1x za týden
ad hoc
ad hoc
denně
denně
1x za týden

Treasury
Zpráva o vývoji české koruny
Technická analýza CZK/EUR, PLN/EUR, HUF/EUR
Technická analýza USD, EUR, JPY, GBP
Měnová politika ČNB
Denní technická analýza dluhopisů
Technická analýza AUD, CAD, GBP vs. USD, CHF
Týdeník Global Treasury
Technické alerty na devizové kurzy
Ranní komentář k finančním trhům
Denní finanční zpravodaj – CEE region
Treasury alerty
Analytický týdeník – CEE region

frekvence
1x za týden
denně
denně
ad hoc
denně
denně
1x za týden
ad hoc
denně
denně
ad hoc
1x za týden

aj
aj
aj
aj
čj
aj
čj
čj
verze
čj
aj
aj
čj
aj
aj
aj
aj
aj
čj
čj
čj

aj

5 až 25
2 až 25
report
5 až 30
5 až 30
tabulka
tabulka
flash

str.
str.
str.
str.

typ
report
report
report
flash
report
report
10-15 str.
flash
report
5 až 10 str.
flash
5 až 10 str.
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2. Přehled prognóz
Akcie
Akcie ČR

Technická prognóza
Technická prognóza

popis
prognózy výsledků pražských bluechips + valuace
prognózy výsledků vybraných
světových blue-chips + valuace
vybrané pražské blue-chips
PX-50 a další světové indexy

Treasury
CZK/EUR - fundamentálně

popis
1 týden, 1 měsíc,1 rok až 5 let

CZK/USD - fundamentálně

1 týden, 1 měsíc,1 rok až 5 let

USD/EUR - fundamentálně

1 týden, 1 měsíc,1 rok až 5 let

Technická prognóza – denní
Technická prognóza - týdenní
Měnová politika ČNB

CZK a dalších 12 kurzových párů
CZK a dalších 5 kurzových párů
předpověď rozhodnutí ČNB

3M Pribor

1 týden, 1 měsíc,1 rok až 5 let

ECB, FED, BoE

1 týden, 1 měsíc,1 rok až 5 let

Ekonomika
Makroekonomický přehled

popis
ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko

Akcie svět

poznámka

poznámka
ekonometrický model + subjektivní
hodnocení
ekonometrický model + subjektivní
hodnocení
ekonometrický model + subjektivní
hodnocení
v angličtině
v angličtině, CZK/EUR v češtině
ekonometrický model + subjektivní
hodnocení
ekonometrický model + subjektivní
hodnocení
ekonometrický model + subjektivní
hodnocení

Patria Plus Investor Plus














Patria Plus Investor Plus









poznámka
Patria Plus Investor Plus
na 5 let dopředu, prognózy 9
základních ekonomických ukazatelů,

v případě měsíčně publikovaných
informací provádíme i měsíční predikce
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3. Přehled real-time dat
Akcie online data
Akcie ČR
Akcie svět

popis
SPAD a KOBOS
více než 1000 likvidních titulů na 5
světových burzách, ETF

Treasury real-time data
CZK Forex
CZK Forward Forex
CZK Státní dluhopisy *
CZK HZL ČMHB *
CZK Dluhopisové indexy *
Středoevropský Forex
Středoevropský Forward Forex
Světový Forex
Světový Forward Forex
CZK IRS
CZK FRA
Středoevropské IRS
Středoevropské FRA
Světové IRS
Světové FRA
CZK Depozitní sazby
Středoevropské depozitní sazby
Světové depozitní sazby
CZK výnosové křivky
Světové výnosové křivky
Globální úrokové benchmarky
Kurzovní lístek ČNB
Kurzovní lístek dalších centrálních bank

online data
























historie























databanka
























poznámka
portfolia s online přeceněním
portfolia s online přeceněním

e-mailem

sms

















export
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Fixing Pribor
Fixing Libor, Euribor a další svět
Fixing zlata - Londýn
Nejdůležitější komodity
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4. Přehled databank
Akcie
Akcie ČR
ČR – akciové indexy
Akcie svět
Světové indexy

popis
Kobos a SPAD
denní
PX-50 a PX-D
denní
více než 1000 likvidních titulů na 5
denní
světových burzách
8 hlavních indexů a všechny oborové denní
indexy Dow Jones

poznámka
historie, detailní položky
historie
historie, detailní položky
historie

Treasury
Forex SPOT
Forex FORWARD
CZK Forex futures
FRA sazby
IRS sazby
Komodity
Dluhopisy
Fixingy devizového trhu
Fixingy peněžního trhu

popis
71 kurzových párů
15 kurzových párů
CZK/EUR a CZK/USD
v 7 měnách, všechny splatnosti
v 7 měnách, všechny splatnosti
zlato, ropa, stříbro, platina, paládium
státní dluhopisy a HZL ČR
10 centrálních bank včetně ECB
16 měn (včetně USD Libor atd.)

poznámka
denní historie, detailní položky
denní historie, detailní položky
zdroj - Nybot
denní historie
denní historie
denní historie
denní historie
denní historie

Ekonomika
ČR

popis
veškeré ekonomické ukazatele

poznámka
detailní struktura, měsíční i denní historie
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5. E-mailové služby
Akcie
Analýzy

popis
zasílání analýz dle bodu 1

Závěrečné ceny akcií
Denní souhrn zpráv
Přehled týdne

závěrečná statistika akcií ze SPAD
nejdůležitější události dne
nejdůležitější události uplynulého týdne

Treasury
Analýzy

popis
zasílání analýz dle bodu 1

Fixing e-mailem
Denní souhrn zpráv
Přehled týdne

4 typy fixingů – forex ČNB, forex další
centrální banky, sazby Pribor, Libor, atd.,
londýnský fixing zlata ...
nejdůležitější události dne
nejdůležitější události uplynulého týdne

Ekonomika
Analýzy

popis
zasílání analýz dle bodu 1

Denní souhrn zpráv
Přehled týdne
Denní ekonomický přehled

nejdůležitější události dne
nejdůležitější události uplynulého týdne
přehled ek. faktů z ČR i ze světa

Zpravodajství
Zpravodajské komentáře

popis
filtr dle Akcie ČR, Akcie Svět, Sloupek
Investora, Sazby, Dluhopisy, Koruna,
Ekonomika, Sloupek ekonoma atd.
Investice, makroekonomika, politika,
události...
Filtr podle klíčových slov

Nejdůležitější zprávy
Monitoring médií e-mailem

poznámka
pdf, plné znění, včas do e-mailové
schránky
zasíláno každý den kolem 17:00 hod.
zasíláno každé pondělí
poznámka
pdf, plné znění, včas do e-mailové
schránky
přehledně a včas e-mailem

Patria Plus Investor Plus












Patria Plus Investor Plus



zasíláno každý den kolem 17:00 hod.
zasíláno každé pondělí
poznámka
pdf, plné znění, včas do e-mailové
schránky
zasíláno každý den kolem 17:00 hod.
zasíláno každé pondělí
pdf, denně kolem 11:00 hod.
poznámka



Patria Plus Investor Plus




Patria Plus Investor Plus



každý den plný servis, pokrýváme 200
zdrojů
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6. Zpravodajský servis
Exkluzivní články na www.patria.cz jsou zavřené a dostupné pouze klientům Patria Plus / Investor Plus.
Horké zprávy s prioritou jsou bez zpoždění dostupné pouze klientům Patria Plus / Investor Plus.
Zpravodajské komentáře a horké zprávy jsou klientům Patria Plus / Investor Plus zobrazovány terminálovou metodou, tj. bez nutnosti
obnovovat celou stránku internetového prohlížeče.
Monitoring médií podle zadaných klíčových slov denně do Vaší e-mailové schránky. Pokrýváme hlavní domácí deníky a televizní a rozhlasová
média. Plné znění článků. Zdrojem článků je databáze společnosti Anopress, která obsahuje hlavní deníky - MF Dnes, Právo, Lidové noviny,
Hospodářské noviny, aj., odborný tisk - Profit, Euro, Strategie, Ekonom, aj, a média - televize, rozhlas. Lze vyhledat články staré až 1 týden.
Patria Plus Desktop – aplikace, která dovoluje umístit na plochu klientského počítače vybrané objekty z www.patria.cz, například jen tabulku
Forex online, Spad online nebo pouze tabulku s horkými zprávami. Tyto objekty běží na pozadí, umožňují tudíž běžnou práci na PC a přitom
sledování online informací.
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7. SMS služby
Akcie
SMS online ceny

popis
akcie ČR, akcie svět, indexy

SMS alerty

akcie ČR, akcie svět, indexy

SMS závěry

akcie ČR, akcie svět, indexy

Treasury
SMS online ceny

popis
poznámka
Patria Plus Investor Plus
devizové kurzy, úrokové sazby (depozita, detailní informace o online kurzu
FRA, IRS), komodity

buď 1) v nastavený čas nebo 2) na
vyžádání
devizové kurzy, úrokové sazby (depozita, sms automaticky zasílána, jsou-li
FRA, IRS), komodity
splněny určité podmínky: 1) kurz
prorazil stanovenou úroveň nebo

2) cena se změnila o stanovené
procento. Je možné nastavit
zasílání alertu e-mailem.

SMS alerty

Zpravodajství
Důležité zprávy
Horké zprávy prostřednictvím sms

popis
nejdůležitější zprávy z finančních trhů,
ekonomiky, politiky, události ve světě ...
sms zprávy dle filtru Makroekonomika,
Koruna, Sazby, Dluhopisy, Akcie ČR a
Akcie svět

poznámka
Patria Plus Investor Plus
detailní informace o online kurzu


buď 1) v nastavený čas nebo 2) na
vyžádání
sms automaticky zasílána, jsou-li
splněny určité podmínky: 1) kurz
prorazil stanovenou úroveň nebo


2) cena se změnila o stanovené
procento. Je možné nastavit
zasílání alertu e-mailem.
závěrečné ceny uživatelem


vybraných titulů

poznámka
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8. Speciální kalkulátory
Treasury
Komparátor výnosů
Křížová tabulka kurzů
Výkonnost koruny
Křížová tabulka sazeb
Krátkodobé výnosové křivky
Kalkulátor FRA sazeb
Kalkulátor termínových sazeb
Dluhopisy vs. swapy

popis
srovnání výnosů instrumentů kapitálového a
peněžního trhu s využitím online kotací
křížové přepočty devizových kurzů s využitím
online kotací
komparace změny kurzu koruny k ostatním
měnám

poznámka
přehledné grafické i číselné
srovnání
volitelné kurzy
přehledné grafické i číselné
srovnání, volitelné kurzy, volitelné
historické období
volitelné měny

křížové zobrazení úrokových diferenciálů při
různých splatnostech a u různých zemí (měn)
s využitím online kotací
grafický nástroj
zobrazení několika (volitelných)
výnosových křivek v různých
zemích
kalkulované CZK FRA ze sazeb peněžního
trhu s využitím online kotací
kalkuluje termínové sazby pro
nestandardizované (FRA) splatnosti z online
sazeb peněžního trhu a kotací FRA
Přepočet rozdílu ve výnosech dluhopisů a
swapové křivky
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9. Online konzultace
Patria Plus

Investor Plus

Konzultace s analytiky a ekonomy a analytiky Patria Finance, kteří patří k nejcitovanějším odborným
autorům v České republice.





Konzultace mají formu telefonických nebo e-mailových dotazů na sofistikovaná témata. Okruh konzultací je
omezen předplaceným modulem. Klienti, kteří mají celý balík služeb Patria Plus získávají nejširší spektrum
možností konzultací ekonomických a finančních témat. V rámci „konzultací“ Patria rovněž zajišťuje dodávku
nadstandardních informací, které klient na stránce www.patria.cz nenalezne.





Garantovaná reakční doba na e-mailový dotaz – dle složitosti dotazu 30 minut až 8 hodin.
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Možnosti přístupu

A. Klient se stává individuálním uživatelem (vlastní ID a heslo), služby jsou „nepřenosné“ na jiného uživatele a aktivují se
po přihlášení na stránkách www.patria.cz. Přístup do Patria Plus / Investor Plus je tedy možný všude po připojení na internet,
doma i v zaměstnání.
B. Tzv. „multilicence“ – připojení přes IP adresu nebo proxy IP, jde o anonymní využívání vázané na konkrétní PC stanici.
Výhody - Možnost připojení celé společnosti, výrazně nižší jednotkové náklady!

•

Registrace přes stránky www.patria.cz nebo ve spolupráci s naším odborníkem

•

Individuální přístup, help desk (+420 221 424 332) v pracovních dnech nebo info@patria.cz

•

14denní zkušební období bez vazby na následnou objednávku

Cena ...
• Roční licence na využívání Investor Plus činí 10.000 Kč (+ DPH 19 %)
• Roční licence na využívání Patria Plus činí 30.000 Kč (+ DPH 19 %)
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Data Export
Tato služba umožňuje personalizovanou dodávku vybraných informací a dat určených k dalšímu zpracování na straně uživatele. Nejčastěji
jde o export souboru typu txt, csv, tsv, xml a xls. Aktualizovaný soubor má klient buď k dispozici pod svým uživatelským jménem a
heslem na webu www.patria.cz (v případě xml formátu jde vlastně o osobní stránku s vybranými online daty), nebo je zasílán e-mailem.
Jaká data lze exportovat?
V podstatě lze exportovat jakákoliv data z placené i neplacené verze serveru www.patria.cz, ale největší přidanou hodnotu mají online
data z finančních trhů. Můžete si objednat data o akciích českých i zahraničních, data ekonomická, kurzy devizového a peněžního trhu a
speciální treasury data (FX forwady, IRS, FRA, výnosové křivky, komodity atd.)
Jaký je exportní formát?
Exportní formát má tvar dle požadavku klienta. Nejčastěji jde o soubor typu txt, csv, tsv, xml a xls. Aktualizovaný soubor má klient buď
k dispozici pod svým uživatelským jménem a heslem na webu www.patria.cz (v případě xml formátu jde vlastně o osobní stránku s
vybranými online daty), nebo je zasílán e-mailem.
Jak si export dat objednat a jaká je cena?
Zpřístupnění online dat podléhá licenčnímu poplatku v ceně konkrétního balíku (Patria Plus nebo Investor Plus). Tvorba exportního můstku
je potom zpoplatněna jednorázově, v závislosti množství exportovaných dat a požadavku na frekvenci generování exportního souboru.
Orientační cenu za tvorbu exportního můstku získáte na info@patria.cz
Lze cenově oddělit samotný export dat od dalších placených služeb (modulů)?
Nelze. V rámci licence na Patria Plus nebo Investor Plus získáte automaticky nejen data, ale i další služby, tj. analýzy, prognózy,
databanky, zpravodajství a e-mailový a sms servis.
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Corporate Web Solution
Zdroj dat a informací nejen pro společnosti obchodované na kapitálových trzích.
Umožňujeme společnostem informovat vlastní akcionáře, potenciální investory a širokou veřejnost například o:
•
•
•
•

Aktuální ceně akcií na burze (v ČR i v zahraničí)
Historickém vývoji ceny akcie pomocí grafu nebo tabulky ve formátu MS Excel
Nově vydaných analýzách vztahujících se k akciím firmy
Zprávách a informacích o firmě vydané prestižními světovými agenturami (Reuters, Bloomberg, ČTK atd.)

Mezi hlavní výhody této služby patří:
•
•
•
•
•

Informace lze plně integrovat do internetové stránky klienta.
Aktualizace veškerých dat probíhá automaticky.
Data získáváme přímo z trhů nebo od prestižních světových agentur.
Dle požadavků klienta poskytované služby dále upravujeme.
Implementace je velmi jednoduchá díky exportním můstkům.
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