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Zařazované tituly Vyřazované tituly Změny sektorových doporučení Změny akciových doporučení 

AbbVie Amgen Materiály (Basic Resources)  Bank of America 

Dollar General Comcast Neutral 

 

Underweight Koupit 

 

Držet 

McKesson Cummins   
 

    
 

  

Mohawk Industries EOG Resources Průmysl (Industrials) Metlife 

Pfizer Estee Lauder Overweight 

 

Neutral Koupit  

 

Držet 

Skyworks Solutions General Motors   
 

    
 

  

Union Pacific Gilead Sciences  SolarCity 

 Lam Research    Koupit  

 

Držet 

 Marathon Petroleum      
 

  

 Michael Kors  Wynn Resorts 

 Precision Castparts    Koupit  

 

Držet 

 Priceline      
 

  

 Schlumberger   

 SunTrust Banks       

 Tenet Healthcare       

  Vanguard HealthCare ETF   

  Verizon Communications       
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Tento dokument byl vytvořen analytickým oddělením společnosti Patria Finance, a.s., licencovaným obchodníkem s cennými papíry regulovaným Českou národní bankou. 

Patria vycházela z důvěrných externích zdrojů, zejména databáze agentury Bloomberg. Patria však za úplnost a přesnost takto převzatých informací neodpovídá. 

Při přípravě dokumentu Patria použila kombinaci všeobecně uznávané metody oceňování jako je diskontování budoucího volného cash-flow, diskontování budoucích 

dividend, porovnání ve skupině srovnatelných společností a screeningový systém. 

Tituly uvedené v tomto dokumentu představují investiční tipy analytiků Patrie.  Doporučení makléřů Patrie ohledně těchto titulů v konkrétním okamžiku však mohou být 

odlišné, a to zejména s ohledem na investiční profil konkrétního klienta, kterému je poskytována služba investičního poradenství, ale také s ohledem na současný, resp. 

očekávaný budoucí, vývoj na finančních a kapitálových trzích. 

Finanční nástroje nebo strategie zmíněné v dokumentu nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých 

klientů, jejich finanční situaci, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní cenné papíry, finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům.  

Tento dokument má sloužit investorům, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů 

zde uvedených rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové 

a finanční situace. 

Hodnota, cena či příjem z uvedených aktiv se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do 

uvedených aktiv znehodnocena.  Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.  

 

Pro další informace viz http://www.patria.cz/disclaimer.html 
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