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MALAJZIA

Grafické informácie

Malajzia je federálna islamská konštitučná monarchia
v juhovýchodnej Ázii. Súostrovie sa rozprestiera na celkovej
rozlohe 329 847 km² a leží v Juhočínskom mori. V najbližšom
okolí Malajzie sa nachádzajú Brunej, Indonézia, Singapur,
Filipíny a Thajsko. Hlavným mestom je Kuala Lumpur, ktoré
sa nachádza v rovnomennom dištrikte. Krajina má viac ako 25
miliónov obyvateľov a je zložená zo 14 štátov, ktoré sa
nazývajú Negeri, a troch federálnych dištriktov, označovaných
ako Wilayah Persekutuan. Úradným jazykom je malajčina, no
na úradoch sa používa ešte aj angličtina a čiastočne čínština.
Okrem Malajského polostrova je významnou oblasťou krajiny
ešte 600 kilometrov vzdialená severná časť ostrova Borneo.
Malajzia a nástup NEP
V minulom storočí bola Malajzia značne nestabilnou krajinou,
nakoľko tu panovalo silné pnutie medzi domácim
obyvateľstvom a čínskou menšinou. Situácia sa začala
zlepšovať až po roku 1957, kedy Malajzia vyhlásila nezávislosť
a do platnosti vstúpila nová Ústava a predovšetkým Zákon 153.
Ten zabezpečil rovnoprávnosť medzi Malajzíčanmi a Číňanmi.
Avšak sociálne nepokoje vystriedali problémy ekonomické.
Dôvodom bola skutočnosť, že kým čínska národnosť tvorila až
97 percent ekonomickej aktivity, Bumiputra (ako sa tiež
označujú domáci obyvatelia a domorodí obyvatelia tejto časti
Ázie) žila v chudobe a nevytvárala žiadne hodnoty. Napätie
vrcholilo v roku 1969, kedy bol dokonca suspendovaný
parlament a vláda vytvorila špeciálnu komisiu, na ktorej čele
stál Abdul Razak.
Pod jeho vedením pripravila komisia Nový ekonomický
program, v rámci ktorého bolo pripravených niekoľko
sociálno-ekonomických reforiem. Do platnosti vstúpili o dva
roky neskôr a Abdul Razak sa stal premiérom krajiny. Pod jeho
vedením sa mal pomer ekonomického bohatstva prerozdeliť
spravodlivejšie a Bumiputra mala postupne tvoriť až 30 percent
ekonomiky, pričom podiel čínskeho bohatstva v krajine mal
poklesnúť iba v absolútnom vyjadrení. To znamená, že kým
čínske bohatstvo bolo nastavené na pomalší konštantný rast,
ekonomický rast Bumiputry mal byť exponenciálny. Veľké
investície začali prúdiť do komoditného odvetvia ekonomiky,
predovšetkým do ťažobného a hutného priemyslu.
Ciele týchto reforiem zatiaľ neboli dosiahnuté, no čiastkové
úspechy sa dostavili. Miera zastúpenia Bumiputry v ekonomike
bola v roku 2004 už na úrovni 19 percent, no asi najdôležitejší
ukazovateľ, ktorým je životná úroveň obyvateľstva, vzrástla
výrazne. Kým v roku 1970 žilo pod hranicou chudoby až 52
percent obyvateľstva, v roku 2004 to bolo už iba 5 percent
a príjem domácností sa v priebehu tohto obdobia zvýšila
v priemere o 453 percent.
Štyri malajské plány
Nový ekonomický program v krajine bol postupne
implementovaný cez osem malajských plánov.
Druhý malajský plán (nakoľko Prvým bolo v podstate
vytvorenie špeciálnej komisie a nástup Razaka na jej čelo) trval
v rokoch 1971-1975. Plán v prvom rade myslel na domáce
obyvateľstvo a bol zameraný predovšetkým na zvýšenie
podielu Bumiputry v ťažobnom a výrobnom sektore
ekonomiky. Celkovo bolo na plán použitých 34.1 miliardy
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malajských ringgitov. Plán priniesol garancie v podobe
zamestnanosti vo verejnom sektore, kde až 80 percent
pracovných miest bolo vyčlenených domácim obyvateľov. Na
druhej strane ale nedával žiadne garancie v zamestnanosti
v súkromnej sfére pre Bumiputru a aj preto sa nožnice
rozširovali ďalej.
Preto vláda vytvorila organizáciu s označením PERNAS, ktorej
úlohou bolo takpovediac zoštátniť niekoľko významných
súkromných firiem a do niekoľkých ďalších vstúpiť ako
strategický investor. Tieto partnerstvá mali trvať dovtedy, kým
nebola Bumiputra schopná odkúpiť tieto podniky. PERNAS
získala 100 percent v ôsmich kľúčových podnikoch naprieč
celým ekonomickým spektrom.
Ďalej vláda schválila zákon, ktorý primäl všetky súkromné
spoločnosti licencovať svojich pracovníkov a zabezpečiť tak
určité percentá pracovných miest pre Bumiputru. Rovnako tak
prinútil spoločnosti vytvoriť plán, aby v priebehu krátkeho
obdobia došlo k prerozdeleniu majetku v pomere 70 ku 30.
Vďaka tomu sa výrazne zvýšil ekonomický rast krajiny, no
bolo potrebné vytvoriť zóny voľného obchodu. Sem v roku
1974 zatiaľ patrili tri regióny federácie.
V roku 1976 bol implementovaný Tretí malajský plán, ktorého
trval do roku 1980. Jeho úlohou bolo opätovne naštartovať
ekonomický rast, ktorý bol výrazne poznačený krízou v roku
1975, predovšetkým vďaka zahraničnému obchodu. Vláda sem
alokovala celkovo 45.8 miliardy ringgitov. Prioritou sa stali tie
regióny, ktoré počas prvých dvoch plánov nedokázali
zužitkovať dostatočne predošlé opatrenia. Problémom v tomto
období bola taktiež prílišná zainteresovanosť vlády
v súkromnom sektore, z čoho vyplynul pokles investícii, a to
nielen domácich, ale i zahraničných. Aby sa objem investícii
znova začal zvyšovať, vláda, pokračujúc vo svojej politike
pomoci Bumiputre, začala alokovať finančné prostriedky nielen
do priemyselnej a výrobnej sféry, ale taktiež do ľudského
kapitálu. Bolo postavených mnoho škôl a iných vzdelávacích
inštitútov, ktoré mali dopomôcť Bumiputre k získaniu
potrebných skúseností a znalostí tak, aby si dokázali nájsť
prácu sami, nielen vďaka nariadeniam.
V roku 1981 bol spustený Štvrtý malajský plán, ktorý rovnako
ako predošlé mal trvanie 5 rokov, teda až do roku 1985.
V tomto čase tvoril malajský export 43 percent HDP a import
pokrýval 47.5 percenta domácej spotreby. Je zrejmé, že
podpora zahraničného obchodu počas Tretieho plánu priniesla
pozitíva, no stále bolo potrebné podporovať či už domácu
výrobu, alebo exportérov, najmä tých komoditných.
Ekonomický rast dosahoval slušných 7.6 percenta, no
vtedajším cieľom zvýšiť rast až na 11 percent. Logickým
vyústením bol pokračujúci rast životnej úrovne a pokles
nezamestnanosti, hoci investície súkromného sektora klesali
o 1.4 percenta za rok v porovnaní s ich predošlým rastom
o viac ako 9 percent.
V priebehu Štvrtého plánu vzrástol disponibilný dôchodok
domácností v priemere o 98 percent, čo podporovalo snahu
vlády o ďalšie zlepšenia celkového sociálno-ekonomického
stavu v krajine. Zamestnanosť sa v tomto období zvýšila o 860
tisíc nových pracovných miest, čo predstavuje pokles v miere
nezamestnanosti z 5.3 na 4.9 percenta. Motivačným faktorom
pre vládu bol aj pokles úmrtnosti, nakoľko v rámci Nového
ekonomického programu tiekli finančné prostriedky aj do zdra-
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votníctva. V priebehu 10 rokov sa zvýšil priemerný vek
u mužov o 2 a u žien o 1 rok. Počas týchto piatich rokov bolo
vládou preinvestovaných 56.7 miliardy ringgitov, ktoré už
nepodporovali iba primárny a sekundárny sektor ekonomiky,
ale začali rozvíjať aj terciárny sektor služieb.
Piaty plán v trvaní v rokoch 1986 až 1990 pohltil približne iba
50 miliárd ringgitov, nakoľko činnosti v ňom nepotrebovali
investície v takom rozsahu, ako tomu bolo v predošlých rokoch.
Dosiahnuté výsledky totiž bolo treba nejakým spôsobom
zastabilizovať a dať ekonomike chvíľku na to, aby mierne
vychladla. Rovnako tak bolo potrebné dokončiť začaté
projekty, ktoré dostali prednosť pred novými. Sústredenosť na
terciárny sektor bola rozšírená o technologické odvetvie,
nakoľko to začínalo postupne získavať čoraz pevnejšiu pôdu
pod nohami. Počas tohto obdobia bolo uskutočnených 19 000
projektových zámerov v oblasti technológii. No ani vďaka
tomu a rastu pracovných miest tempom 2.6 percenta za rok sa
nedarilo znižovať zvýšenú nezamestnanosť, ktorá v tom období
dosahovala úroveň okolo 8 percent.
Nasledujúce obdobie od roku 1991 do roku 2010 bolo
rozčlenené na ďalších šesť malajských plánov, ktoré dokopy
priniesli investície vlády v objeme 733.6 miliardy ringgitov.
Ekonomika sa dostala do relatívne zaujímavého štádia, keď
miera chudoby výrazne poklesla, krajina vybudovala cestnú
infraštruktúru potrebnú na presun kapitálu a zaznamenala
pozitívne zmeny v spotrebe obyvateľstva. Štátny rozpočet
začali napĺňať nepriame dane, ktoré v roku 2000 tvorili až 42
percent príjmov.
Základný Nový ekonomický program bol doplnený o Národný
vizionársky program, ktorého cieľom bolo zabezpečiť
kontinuálny udržateľný rast a pokračovať v rozvoji znalostnej
ekonomiky. Hrubý domáci produkt rástol priemerným ročným
tempom 4.7 percenta, čo je však skreslený výsledok, nakoľko
v roku 1998 počas ruskej krízy klesol výkon krajiny o viac ako
7 percent. Avšak už v roku 2000 sa hrubý domáci produkt
zvýšil na predkrízové úrovne, keď tvoril približne 13 000
ringgitov per capita. Takýto rast ekonomiky a životnej úrovne
zdvihol tempo rastu inflácie na 5.3 percenta v roku 2000. Ani
s tým sa však vláda neuspokojila a naďalej sa snažila o rozvoj
ekonomiky. V priebehu tohto obdobia bolo vzdelávaných 36
tisíc pedagógov, pričom dôraz sa kládol na špecializované
obdobia ekonomiky, ku ktorým patrí medicína, či architektúra.
Veď veže Petronas v Kuala Lumpur boli od roku 1998 do roku
2004 najvyššími budovami sveta.
Prioritou však naďalej zostával ekonomický sektor, kam bolo
každoročne alokovaných priemerne 45 percent všetkých
zdrojov. Vláda sa zaviazala, že síce objem investícii prudko
rastie, rozpočet bude pripravovaný vždy s ohľadom na
udržateľnosť a deficity krajiny nebudú príliš vysoké.
Vyústením tejto ekonomickej obrody sú vyššie spomenuté
čísla, ktoré znamenali pre krajinu vyššiu životnú úroveň, menej
nezamestnaných, no predovšetkým výrazné zníženie hranice
chudoby pod 5 percent a rovnako tak zvýšenie podielu
Bumiputry v tvorbe hodnôt a celkovo v ekonomike.
Súčasnosť Malajzie
V súčasnosti pokračujú rozvojové programy v krajine, ktoré
však pohlcujú viac finančných prostriedkov, než kedykoľvek
predtým. Preto sa krajina rozhodla vydať 30-ročné dlhopisy,
ktoré doposiaľ krajina ešte nevydala. Doteraz boli vydané
vládou
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vládou dlhopisy maximálne s 20 ročnou maturitou. Malajzia sa
rozhodla pre takýto krok z toho dôvodu, že aktuálne je v krajine
relatívne vysoká inflácia a vláda sa zľakla toho, že by kratšie
splatnosti neboli dosť atraktívne pre investorov a vypýtali by si
vyšší výnos, než by bolo pre verejné financie zdravé a zároveň
je tu skutočnosť, že výnosy z 20-ročných dlhopisov aktuálne
klesajú tri krát rýchlejšie, než tie z krátkodobých obligácii.
Problémom pre krajinu bol aj silný prepad ringgitu voči doláru,
ktorý bol sprevádzaný panikou ohľadom možného Taperingu
zo strany FED-u. Ten však bol zažehnaný a analytici
predpokladajú pre malajskú ekonomiku v podstate dobré časy
a vcelku zdravý hospodársky rast aj do ďalších rokov.
IPO a Malajzia
V roku 2013 bolo celkovo vo svete ohlásených zatiaľ 3997
primárnych úpisov, čo predstavuje doteraz pokles oproti roku
2012 o 24.72 percenta. Objem uskutočnených úpisov
v aktuálnom roku dosiahol hodnotu 69 miliárd dolárov, čo
v porovnaní s minulým rokom predstavuje pokles o takmer
polovicu. Dokonca roka však zostávajú ešte dva mesiace
a objem bude určite ešte navýšený. Štáty v oblasti Indického, či
Tichého oceánu tradične nedosahovali vysoký počet IPO,
Malajzia nebola výnimkou, hoci počet upísaných spoločností
mierne vzrástol. V krajine v roku 2013 vstúpilo na burzu zatiaľ
10 spoločností, čo je o 3 viac ako v roku 2012. Objem z týchto
úpisov dosiahol úroveň 100 miliárd dolárov, pričom najviac, 42
percent, z tohto objemu získali spoločnosti z energetického
sektora.
Bursa Malaysia Berhad
Malajská burza cenných papierov, donedávna známa aj ako
Kuala Lumpur Stock Exchange, či Bursa Saham Kuala
Lumpur, vznikla už v roku 1930. Jej zakladateľmi boli
singapurskí brokeri, ktorí sa snažili o rozšírenie svojho
investičného vplyvu aj do tohto regiónu. V roku 1973 sa však
Singapur stiahol a burza zostala v rukách Malajzie. Zásadné
reformy sa udiali až po roku 2000, kedy bol zmenený jednak
názov, ale aj portfólio produktov. Burza preto musela navýšiť
svoju likviditu, nakoľko v súčasnosti je hodnota pod jej správou
v objeme 700 miliárd ringgitov, pričom je na nej
obchodovaných približne tisíc spoločností. V roku 2005 sa
sama stala verejne obchodovateľnou, pričom jej akcie boli
predané so 17 percentnou prémiou voči jej reálnej hodnote.
Samotná burza zverejnila svoje hospodárske výsledky, ktoré
hovoria o pokračujúcom pozitívnom trende. Obrat na burze
vzrástol v prvých troch kvartáloch tohto roka o 21 percent,
pričom zisk pred zdanením vzrástol o 14 percent. Čo je však
ešte podstatnejšie, je ukazovateľ čistého zisku. Ten vzrástol
o 21.25 percenta a dosahuje doposiaľ rekordné úrovne.
Hlavný index malajskej burzy – KLCI Index
Čo je index S&P 500 pre americký akciový trh, to isté znamená
aj KLCI index pre Malajziu. Terajší index vznikol iba v roku
2009, keď nahradil rovnomenný index datovaný od roku 1986,
pričom prevzal aj historické údaje. Zmenila sa totiž
metodológia výpočtu indexu, nakoľko ho prevzala londýnska
burza. Aktuálne index zahŕňa 30 najväčších malajských
spoločností, čo sa celkovej trhovej kapitalizácie týka.
Momentálne sa v indexe nachádzajú iba tie spoločnosti, ktorých
trhová kapitalizácia prevyšuje 8 miliárd ringgitov. Index je
upravovaný každý rok v decembri.
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Malayan Banking Bhd
Profil:

Graf:

Spoločnosť
Malayan
Banking Group spolu so
svojimi
dcérskymi
spoločnosťami zabezpečuje
komerčné
bankovníctvo
a ostatné bankové služby,
a to nielen pre fyzické, ale aj
právnické osoby. Spoločnosť
ponúka klientom širokú ponuku produktov, z ktorých najdopytovanejšími sú bežné účty,
spotrebné úvery, úvery pre začínajúcich podnikateľov, úvery
pre malé a stredné podniky, offshore bankovníctvo a všetky
právne náležitosti s tým spojené, investičné bankovníctvo
s možnosťou nákupu akcií, dlhopisov, či derivátových
produktov a zároveň plní úlohu zúčtovacieho strediska pre
vlastných klientov. Okrem toho ponúka klientom poistky,
finančné poradenstvo, portfólio manažment, analýzy
a strategické riešenia v oblasti investícii.
Banka bola založená už v roku 1960, jej sídlom je od začiatku
pôsobnosti hlavné mesto Kuala Lumpur. Aktuálne má banka
už 2200 pobočiek, ktoré sa nachádzajú v 17 krajinách
v Juhovýchodnej a Východnej Ázii. Aj vďaka tomu je
spoločnosť Malayan Banking momentálne na čele indexu
KLCI, keď jej trhová hodnota presahuje 69 miliárd ringgitov.

Sime Darby Bhd
Profil:
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Spoločnosť Sime Darby je
najväčšou
globálnou
spoločnosťou,
čo
sa
produkcie palmového oleja
týka, keď až 82 percent jej
produkcie získava pravidelne
licenciu na predaj. Okrem
toho
je
aj
najväčšou
spoločnosťou, čo sa majetku,
teda strojov, či pozemkov
týka. Len v Malajzii vlastní Sime Darby viac ako pol milióna
hektárov, na zvyšných 8 tisícoch ešte produkuje kaučuk.
Ďalších približne 300 tisíc vlastní v Lýbii a Indonézii a celkovo
prevádzkuje 8 rafinérii. Aj vďaka tomu ročne dokáže
vyprodukovať až 2.47 miliónov ton palmového oleja, čo
znamená viac ako 5 percent svetovej produkcie. Na rozdiel od
iných producentov, Sime Darby má kompletne fungujúcu reťaz
výroby oleja. To znamená, že má divíziu zabezpečujúcu
poľnohospodárske práce a zber, ďalšia divízia surový olej
spracuje na spotrebný olej a zvyšné dve divízie olej balia
a zabezpečujú distribúciu.
Zvláštnosťou je v Sime Darby oddelenie výskumu a vývoja,
ktoré zamestnáva cez 200 vedcov zaoberajúcich sa kvalitou
oleja a zvyšovaním efektívnosti v jeho produkcii.

MAY.MK

ÚDAJE O AKCII
Cena (1.11.2013, 17:45)

9.79 MYR

Burza:
Bursa Malaysia
Bloomberg:
MAY MK
Trhová kapitalizácia: 86.5 mld. MYR
Priemer. denný objem: 107 mil. MYR
Free-float:
44.52 %
P/E:
13.46
Návratnosť kapitálu:
14.87 %
Zisk na akciu (kĺzavý):
0.725 MYR
Dividendový výnos:
0.23 MYR
Rast tržieb:
24.90 %
Rast zisku:
29.08 %

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
HV za Q3 2013:

8.11.2013

VÝVOJ CENY AKCIE:
52 týždňové maximum:
52 týždňové minimum:

10.80 MYR
8.70 MYR

SIME.MK

ÚDAJE O AKCII
Cena (1.11.2013, 17:45)

9.52 MYR

Burza:
Bursa Malaysia
Bloomberg:
SIME MK
Trhová kapitalizácia: 57.3 mld. MYR
Priemer. denný objem: 59 mil. MYR
Free-float:
40.37 %
P/E:
17.07
Návratnosť kapitálu:
13.93 %
Zisk na akciu (kĺzavý):
0.56 MYR
Dividendový výnos:
0.07 MYR
Rast tržieb:
-0.93 %
Rast zisku:
-10.83 %

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
HV za Q3 2013:

27.11.2013

VÝVOJ CENY AKCIE:
52 týždňové maximum:
52 týždňové minimum:

9.95 MYR
8.93 MYR

Zverejnené dňa 4.11.2013

CIMB Group Holdings Bhd
Profil:

Graf:

Spoločnosť CIMB Group
funguje ako holdingová
spoločnosť, keď zahŕňa
CIMB Investment Bank ,
CIMB Bank, CIMB Islamic,
CIMB
Niaga,
CIMB
Securities
International
a CIMB Thai. Paralelne
s týmito
spoločnosťami
funguje ešte CIMB Islamic,
nakoľko islamský svet má inak nastavené pravidlá bankových
a finančných služieb.
V skratke by sa však dalo jednoducho povedať, že CIMB Group
poskytuje klientom komerčné bankovníctvo a prislúchajúce
finančné služby. Spoločnosť podniká ako regionálny
univerzálny finančný dom so širokou paletou produktov
a služieb, ku ktorým patrí korporátne a investičné bankovníctvo,
poisťovníctvo a správa aktív. Vďaka presne 1105 pobočkám po
celom regióne a zastúpeniu na 17 svetových trhoch je CIMB
Group lídrom v segmente bankového frančízingu v ASEAN-e,
teda v spoločenstve národov Juhovýchodnej Ázie. No nie je to
len tradičné trhové líderstvo, spoločnosť vyniká aj
v implementácii nových bankových riešení a produktov.

Petronas Chemical Bhd
Profil:

Graf:

Spoločnosť Petronas začala
svoje pôsobenie v oblasti
chemického
priemyslu
v roku 1985, pričom na
začiatku sa koncentrovala
výlučne
na
produkciu
amoniaku. Postupne sa však
produkcia
rozrástla
do
ďalších segmentov, a to nie
len chemických, ale aj organických, hoci chémia zostala prioritou. V roku 1995 začala
spoločnosť vyrábať etylén, pričom v roku 2009 kúpili veľkú
spoločnosť Dow Chemical.
Spoločnosť v priebehu rokov postupne zvyšovala svoj vplyv
v oblasti chemického priemyslu, a to jednak akvizíciami, ale aj
rozsiahlymi investíciami na výstavbu nových fabrík
a rozšírenie kapacít už existujúcich. Vďaka týmto investíciám
sa spoločnosť Petronas Chemical stala najväčšou fabrikou na
produkciu metanolu v regióne a nemá ďaleko ani na prvú
priečku spomedzi všetkých svetových spoločností.
Petronas stavila na silný a perspektívny tím zamestnancov,
strategické rozloženie svojich fabrík, spoluprácu s ďalšími
veľkými hráčmi a efektívnosť, ktorá je vďaka kanbanu
považovanú za jednu z najperspektívnejších stratégii vo svete.
Dokazuje to rýchly rast cez vysoké príjmy a nižšie náklady.

CIMB.MK

ÚDAJE O AKCII
Cena (1.11.2013, 17:45)

7.52 MYR

Burza:
Bursa Malaysia
Bloomberg:
CIMB MK
Trhová kapitalizácia: 57.7 mld. MYR
Priemer. denný objem: 109 mil. MYR
Free-float:
54.88 %
P/E:
11.91
Návratnosť kapitálu:
16.15 %
Zisk na akciu (kĺzavý):
0.63 MYR
Dividendový výnos:
0.13 MYR
Rast tržieb:
9.24 %
Rast zisku:
7.79 %

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
HV za Q3 2013:

20.11.2013

VÝVOJ CENY AKCIE:
52 týždňové maximum:
52 týždňové minimum:

8.70 MYR
6.90 MYR

PCHEM.MK

ÚDAJE O AKCII
Cena (1.11.2013, 17:45)

7.12 MYR

Burza:
Bursa Malaysia
Bloomberg:
PCHEM MK
Trhová kapitalizácia: 56.9 mld. MYR
Priemer. denný objem: 32 mil. MYR
Free-float:
23.36 %
P/E:
15.45
Návratnosť kapitálu:
18.26 %
Zisk na akciu (kĺzavý):
0.46 MYR
Dividendový výnos:
0.08 MYR
Rast tržieb:
13.80 %
Rast zisku:
17.50 %

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
HV za Q3 2013:

27.11.2013

VÝVOJ CENY AKCIE:
52 týždňové maximum:
52 týždňové minimum:

7.21 MYR
5.63 MYR

Zverejnené dňa 4.11.2013

Maxis Bhd
Profil:

Graf:

Maxis Bhd by sme mohli
označiť
za
Megafon
Malajzie.
Ako
jediný
telekomunikačný
prevádzkovateľ
spomedzi
všetkých,
ktorý
mal
v úmysle spojazdniť 4G sieť
v krajine. Tento odvážny
plán bol uskutočnený hneď
v prvý deň tohto roka, no nie
je to jediné prvenstvo tejto spoločnosti. Ako prvá totiž začala
predávať iPhone, BlackBerry, či Samsung na domácom trhu. Aj
preto má celkovo až 14.2 milióna zákazníkov.
Väčšinovým vlastníkom komunikačného giganta je miliardár
Ananda Krishnan, ktorý svoj podiel kúpil za 17.46 miliardy
ringgitov. Presadil následne svoj zámer znova uviesť
spoločnosť na malajskú burzu, kam bolo alokovaných 30
percent z firmy. Primárny úpis iba tejto časti priniesol Maxisu
takmer 12 miliárd ringgitov, ktoré boli následne použité na
veľké investície, aj v podobe rozvoja 4G siete. Za zmienku stojí
skutočnosť, že spoločnosť ako jediná v regióne poskytuje
sociálne štipendiá deťom svojich zákazníkov, či ocenenie „Best
of the Best“ z roku 2012, ktoré jej udelila organizácia Customer
Relationship Management and Contact Centre.

Axiata Group Bhd
Profil:

Graf:

Spoločnosť Axiata Group je
jednou z líderských telekomunikačných
spoločností
v Ázii. Axiata pokračuje
v raste
nepretržite
od
založenia
v roku
1992,
nakoľko telekomunikačné
siete v regióne nie sú na tak
vyspelej úrovni, ako je to
v Západnom svete. Pôsobí predovšetkým v Malajzii, Indonézii,
Bangladéši, Kambodži a na Srí Lanke. Okrem toho svoju
pôsobnosť sa snaží posilniť v Indii, Singapure, Thajsku,
Pakistane a Iráne.
Jej hlavným predmetom podnikania je zriaďovanie,
udržiavanie a poskytovanie telekomunikačných a s nimi
súvisiacich služieb. Axiata má vo svojom portfóliu takmer
štvrť miliardy klientov v Ázii, pričom zamestnáva približne 20
tisíc pracovníkov. Každý z nich bolo oboznámený s víziou
a cieľmi spoločnosti, čo nie je bežne komunikovanou
záležitosťou v tejto časti sveta. Prioritou je stať sa najväčšou
telekomunikačnou spoločnosťou v regióne, a to už v roku
2015. Zaujímavosťou, ktorá sa týka samotnej značky a názvu
spoločnosti, je anglická výslovnosť; a-zee-ata, čo reprezentuje
koncentráciu spoločnosti práve na klientov v Ázii.

MAXIS.MK
ÚDAJE O AKCII
Cena (1.11.2013, 17:45)

7.19 MYR

Burza:
Bursa Malaysia
Bloomberg:
MAXIS MK
Trhová kapitalizácia: 53.9 mld. MYR
Priemer. denný objem: 42 mil. MYR
Free-float:
21.67 %
P/E:
29.71
Návratnosť kapitálu:
26.82 %
Zisk na akciu (kĺzavý):
0.24 MYR
Dividendový výnos:
0.08 MYR
Rast tržieb:
1.90 %
Rast zisku:
-26.54 %

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
HV za Q3 2013:

28.11.2013

VÝVOJ CENY AKCIE:
52 týždňové maximum:
52 týždňové minimum:

7.32 MYR
6.21 MYR

AXIATA.MK
ÚDAJE O AKCII
Cena (1.11.2013, 17:45)

6.86 MYR

Burza:
Bursa Malaysia
Bloomberg:
AXIATA MK
Trhová kapitalizácia: 58.6 mld. MYR
Priemer. denný objem: 60 mil. MYR
Free-float:
41.93 %
P/E:
23.29
Návratnosť kapitálu:
13.07 %
Zisk na akciu (kĺzavý):
0.30 MYR
Dividendový výnos:
0.08 MYR
Rast tržieb:
8.36 %
Rast zisku:
7.15 %

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
HV za Q3 2013:

28.11.2013

VÝVOJ CENY AKCIE:
52 týždňové maximum:
52 týždňové minimum:

7.27 MYR
5.51 MYR

