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ZEMNÝ PLYN 2011
Zlatý vek zemného plynu
V poslednom období sme mohli byť svedkami rastúcich
cien ropy ako hlavného rivala zemného plynu, keď k tomu
pripočítame stupeň závislosti rozvinutých ekonomík na
tejto komodite a nestabilitu v regiónoch s najväčšími
zásobami čierneho zlata javí sa zemný plyn ako výhodná
alternatíva. Spolu s rastúcim dopytom po energií najmä
v USA a rastom zamestnanosti by sme sa v blízkej
budúcnosti mohli stať svedkami väčšieho využitia aj
v rámci automobilového priemyslu.
Dopyt po tejto komodite zaznamenal rýchli pokrízový
nárast. Expanzia ťažby zemného plynu z bridlicových
hornín
v Severnej Amerike a rozvoj obchodu so
skvapalneným plynom umožnili signifikantný nárast
ponuky a tým zaistili budúcu perspektívu tejto komodity.
Spolu s rastúcou neistotou ohľadom energetickej
bezpečnosti, globálnymi zmenami klímy a obnovenými
debatami ohľadom budúcnosti jadrovej energetiky
predstavuje rozvoj využívania a obchodovania
so zemným plynom dobrý predpoklad nadchádzajúceho
zlatého veku zemného plynu.
Zdroje zemného plynu môžeme rozdeliť na konvenčné
a nekonvenčné, pričom do jednotlivých kategórií
rozdeľujeme zdroje podľa technickej jednoduchosti,
respektíve výšky nákladov na ťažbu. Vplyvom
technologického pokroku sa niektoré nekonvenčné zdroje
môžu časom stávať konvenčnými. V súčasnosti sú za
nekonvenčné zdroje považované napríklad: Hlboký plyn
(v hĺbkach od 500 metrov hlbšie), stlačený plyn (zemný
plyn nachádzajúci sa v pórovitých horninách), bridlicový
plyn (zemný plyn nachádzajúci sa bridlicových
horninách). Objem svetových preukázaných rezerv bol na
začiatku roka 2010 odhadovaný na 190 biliónov metrov
kubických (tcm). Tento objem predstavuje takmer
dvojnásobok vyťaženého zemného plynu do súčasnosti,
alebo ekvivalent 50 rokov ťažby na súčasnej úrovni.
Zásoby zemného plynu boli od 70. rokov kontinuálne
revidované
nahor
vplyvom
technologického
pokroku, objavom nových nálezísk či prehodnocovaním
už čerpaných nálezísk.

Grafické informácie
Tabuľka č. 1: Využiteľné
zdroje zemného plynu podľa
regiónov

*uvedené množstvá sú v biliónoch kubických metrov

Graf č. 1: Najväčší vývozcovia
konvenčného a nekonvenčného
zemného plynu do r. 2035
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Celkový objem konvenčných rezerv odhadovaných na
základe prepočtov analytikov Medzinárodnej agentúry pre
energetiku (IEA) je na úrovni až 400 miliárd m3.
K tomuto číslu ešte môžeme pripočítať nekonvenčné
rezervy v nasledujúcom rozdelení: bridlicový plyn 204
tcm, plyn nachádzajúci sa v uholných panvách (CBM)
118 tcm a tesný plyn 84 tcm. Keď skombinujeme
konvenčné a nekonvenčné rezervy zistíme, že zásoby
predstavujú ekvivalent 250 rokov ťažby, a že každý
región ich má dostatočné aspoň na 75 rokov ťažby.
Najväčšie konvenčné zásoby zemného plynu na svete má
región Eurázie a Východnej Európy. Druhé najväčšie
zásoby sú sústredené na Blízkom Východe a to najmä
v Iráne a Katare. Celkovo disponujú Rusko, Irán a Katar
viac ako polovicou svetových konvenčných zásob
zemného plynu. Severná Amerika a Európa disponujú
menšími rezervami aj keď v poslednom období
profitovala Severná Amerika z objavenia významných
ložísk nekonvenčného zemného plynu. Nekonvenčné
zásoby majú na preukázaných celkových zásobách v USA
takmer štvrtinový podiel. Celkové preukázané rezervy
zemného plynu krajín OECD majú objem 18 tcm, čo
predstavuje ekvivalent približne 10 percent celkových
svetových zásob, alebo 16 rokov ťažby na súčasnej
úrovni. Ťažba nekonvenčných zásob zemného plynu
prebiehala doteraz takmer výhradne v Severnej Amerike,
pričom práve úspech v tomto regióne vyvolal celosvetový
záujem
o nekonvenčné
zásoby.
Dve
najväčšie
severoamerické polia nekonvenčného zemného plynu
v Severnej Amerike (Marcellus a Haynesville) by
v celosvetových pomeroch zaujali tretie respektíve piate
miesto medzi najväčšími náleziskami. Ďalšie veľké
náleziská nekonvenčného zemného plynu sa nachádzajú
v Číne, Katare, Rusku, Iráne, Turkmenistane a Saudskej
Arábii, kde sa nachádza to najväčšie. Zásoby bridlicového
zemného plynu začali v nedávnom období hrať v oblastí
ťažby významnú úlohu. V spojených štátoch amerických
bola vyvinutá technológia takzvaného horizontálneho
vŕtania, ktorá tieto zásoby umožňuje ťažiť efektívne.
V posledných rokoch sme boli svedkami začatia mnohých
spoločných projektov, v ktorých sa najväčšie ťažobné
spoločnosti z ostatných krajín spájajú s menšími
americkými spoločnosťami, ktoré im poskytujú
technologické znalosti pre túto ťažbu. Dokonca ani
výrazný prepad ceny zemného plynu v polovici roku 2008
v USA tieto aktivity nedokázal utlmiť. Prevzatie
spoločnosti XTO spoločnosťou ExxonMobil v roku 2009
za 41 miliárd USD iba posilnilo dojem mnohých, že
rozširovanie produkcie v Severnej Amerike je rentabilný
podnik. Počas roku 2010 nasledovalo v Severnej Amerike
sedem ďalších transakcií týkajúcich sa bridlicového plynu
v hodnotách od jednej do päť miliárd USD. Tieto
majetkové transakcie zahŕňali tak medzinárodné ako aj
domáce plyn produkujúce spoločnosti, ktoré mali záujem
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Graf č. 2: Vývoj ceny ropy

Graf č. 3: Vývoj ceny uhlia

Graf č. 4: Očakávaný rast
svetového dopytu do r. 2035
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rozšíriť svoje portfóliá o severoamerické zdroje ako aj
skúsenosti a technológie, ktoré by mohli využiť aj inde.
Aktívnejšími sa v tejto oblasti stávajú aj ázijské a najmä
čínske spoločnosti. China National Offshore Company
kúpila nekonvenčné zdroje za 2.4 miliardy USD a na
začiatku roku 2011 kúpila spoločnosť PetroChina majetok
v hodnote 5.6 miliardy USD. Túžba rozvíjať náleziská
nekonvenčného plynu sa rozmáha po celom svete. Čína
prenechala prieskumné práva na prieskum bridlicových
ložísk výhradne čínskym spoločnostiam. Keďže sa na
týchto projektoch chceli podieľať aj zahraničné
spoločnosti museli vstúpiť s čínskymi spoločnosťami do
strategických partnerstiev. Shell a Statoil napríklad
spolupracujú so spoločnosťou PetroChina, Hess so
spoločnosťou Sinochem a BP so spoločnosťou Sinopec.
Najväčšie zásoby bridlicového plynu má Čína (36 tcm),
nasledujú USA (24 tcm), Argentína (22 tcm) a Mexiko
(19 tcm).
Globálne ponukové trendy
Za posledných 30 rokov došlo k zdvojnásobeniu
globálnej produkcie zemného plynu na dnešnú úroveň,
približne 3.3 tcm. Ruská federácia a Spojené štáty sú
najväčšími producentmi zemného plynu na úrovniach
okolo 600 miliárd metrov kubických (bcm) ročne, čo je
trikrát viac ako tretí najväčší producent Kanada. Za
posledné desaťročie sa Blízky Východ a Ázia stali
najväčšími producentskými regiónmi, pričom podiel na
celosvetovej produkcií každého z nich presahuje 13
percent. Popri náraste konvenčnej ťažby vzrástol aj podiel
ťažby nekonvenčného plynu, pričom jeho podiel na
celkovej produkcií v roku 2010 dosahoval 13 percent. Len
v Severnej Amerike došlo k zdvojnásobeniu ťažby
nekonvenčného plynu na úroveň 350 bcm za posledných
osem rokov. Približne 20 percent produkcie zemného
plynu sa na trh nedostane. Časť z tejto produkcie je
injektovaná do čerpaných ropných polí, za účelom
zvýšenia tlaku a efektívnejšieho čerpania ropy. Ďalšia
časť je spotrebovávaná na generovanie energie priamo
v produkčných staniciach a zvyšok je ako nadbytočný
zemný plyn spaľovaný.
FUM – ISE REVERE Natural Gas Index
ISE REVERE Natural Gas Index sa skladá z akcií
spoločností, ktoré odvodzujú významnú časť svojich
príjmov z prieskumu a ťažby zemného plynu. Index bol
vytvorený 29. decembra 2000 na počiatočnej hodnote 25
bodov. V súčasnosti index obsahuje akcie 29 spoločností,
spomedzi ktorých sa medzi najväčšie radia Exxon Mobil,
Anadarko Petroleum, Statoil, ConocoPillips alebo Royal
Dutch – Shell. Po vypuknutí globálnej ekonomickej krízy
v priebehu 9 mesiacov stratil 75 percent svojej hodnoty
(svoje dno na úrovni 50.24 bodu dosiahol 6.marca 2009),
odvtedy však dokázal posilniť o 180 percent a v
súčasnosti sa jeho hodnota pohybuje okolo úrovne 140
bodov.
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Graf č. 8: Porovnanie rastu
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*zemný plyn je uvádzaný v biliónoch kubických stôp
a ropa v miliardách barelov

Graf č. 9: Index FUM vs SPX
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Southwestern Energy Corp.
Profil:

Graf:

Southwestern
Energy
Company je nezávislá
energetická
spoločnosť,
ktorá bola založená v roku
1929 a sídlo má v
Houstone v štáte Texas.
Spoločnosť pôsobí v troch
segmentoch. V prvom
rade sa zameriava na vyhľadávanie a produkciu zemného
plynu a ropy v štyroch najlepšie vybudovaných a
najproduktívnejších oblastiach - v kotline Arkoma, vo
východnom Texase, v kotline Permian a v pobrežnej
oblasti Gulf. Druhým dôležitým segmentom je
zabezpečovanie marketingových služieb tak vo vlastnej
produkcii, ako aj pre tretiu stranu. Segment distribúcie
zemného plynu, ktorý generuje príjmy z poplatkov
spojených s prepravou zemného plynu, obsahuje
integrované distribučné systémy v severnom Arkansase
a Texase
cez
spoločnosti
DeSoto
Gathering
Company, Angelina Gathering Company a cez dcérsku
spoločnosť SES. Tieto spoločnosti obsluhujú približne
152 000 koncových užívateľov.

Range Resources Corp.
Profil:

Graf:

Na začiatku roku 1980
bola spoločnosť Range,
ktorá vznikla v roku 1975
začlenená pod spoločnosť s
názvom Lomak Petroleum,
Inc. V priebehu roka
dokončila prvú ponuku na
úpis akcií a začala
obchodovať na NASDAQ-u. V roku 1996 kmeňové akcie
tejto spoločnosti boli evidované na NYSE. Neskôr v roku
1998 sa názov spoločnosti zmenil na Range Resources
Corporation, jej sídlo je v Fort Worth v Texase.
Spoločnosť sa zaoberá hľadaním, spracovávaním,
obstarávaním a obchodovaním surovej ropy a zemného
plynu. Zemný plyn predáva rôznym podnikom,
marketingovým
spoločnostiam
a
priemyselným
užívateľom. Spoločnosť vlastní a spravuje 5100 míľ
potrubí na prepravu zemného plynu. Primárnou oblasťou
pôsobenia spoločnosti je Juhozápadná Amerika, horské
pásmo Appalachian v USA a regionálne oblasti pobrežia
Gulf taktiež v USA.

SWN

ÚDAJE O AKCII
Cena (29.7.2011, 22:00)

44.56 USD

Burza:
NYSE
Bloomberg:
SWN US
Trhová kapitalizácia: 15.51 mld. USD
Priemer. denný objem: 197.8 mil. USD
Free-float:
97.92 %
P/E:
25.32
Návratnosť kapitálu(ROE):
20.6 %
Zisk na akciu:
1.76
Dividendový výnos:
0
Rast tržieb 1y:
21.66 %
Rast zisku 1y:
N/A

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Hospodárske výsledky
za 2Q 2011:

28.10.2011

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

49.25 USD
30.61 USD

RRC
ÚDAJE O AKCII
Cena (29.7.2011, 22:00)

65.16 USD

Burza:
NYSE
Bloomberg:
RRC US
Trhová kapitalizácia: 10.49 mld. USD
Priemer. denný objem:120.18 mil. USD
Free-float:
97.35 %
P/E:
132.98
Návratnosť kapitálu(ROE): -12.56 %
Zisk na akciu:
N/A
Dividendový výnos:
0.49
Rast tržieb 1y:
-6.1 %
Rast zisku 1y:
-344.13 %

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Hospodárske výsledky
za 2Q 2011:

27.10.2011

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

66.45 USD
32.25 USD

Zverejnené dňa 1.8.2011

Cabot Oil & Gas Corp.
Profil:

Graf:

Spoločnosť Cabot Oil &
Gas Corporation a jej
dcérske
spoločnosti
pôsobia v oblasti robenia
prieskumov a hľadania
nálezísk ropy a zemného
plynu, v ich ťažbe,
produkcii a k následnému
predaju najmä v Severnej
Amerike. Medzi primárne oblasti pôsobenia spoločnosti
patrí južný a západný Texas, severná Louisiana, Rocky
Mountains a ďalšie iné náleziská. Zaoberá sa tiež
prepravou, skladovaním a nakupovaním zemného plynu, s
účelom jeho následného predaja. K 31.12.2010 vlastnila
spoločnosť preukázateľne 2701 miliónov kubických stôp
plynu, vrátane značných zásob bridlíc v Marcellus na
severovýchode Pensylvánie a v Haynesville v Louisianne
a Eagle Ford v Texase. Približne 98 percent zásob a 96
percent produkcie spoločnosti však predstavuje zemný
plyn. Spoločnosť vznikla v roku 1989 a sídli v Houstone,
Texas.

Plains Exploration & Production Co.
Profil:

Graf:

Plains Exploration &
Production je nezávislá
ropná
a plynárenská
spoločnosť zaoberajúca sa
nákupom,
vývojom,
prieskumom
a výrobou
ropy a zemného plynu a to
predovšetkým
v USA.
Svoje aktivity rozvíjajú
Z najväčšej časti na pobreží a mimo pobrežia Kalifornie,
v Mexickom zálive, vo Wyomingu, Colorade, Arkansase,
Eagle Ford v južnom Texase, v Strednej Amerike
a v Rocky Mountains a v roku 2008 vďaka join venture
s Chesapeake Energy získala silnú pozíciu v Haynesville
v Louisiane. Okrem Spojených štátov vlastní cez svoju
dcérsku spoločnosť Pogo Producing Company náleziská
v Kanade v provincii Alberta, na Novom Zélande a vo
Vietname. Prioritne sa zameriava na staršie náleziská
s dlhou životnosťou, ale aj na nové náleziská vhodné na
výskum a rozvoj ich potenciálu. Spoločnosť vznikla
v roku 2002 rozdelením spoločnosti Plains Resources
Inc.. Spoločnosť má sídlo v Houstone, Texas.

COG

ÚDAJE O AKCII
Cena (29.7.2011, 22:00)

74.08 USD

Burza:
NYSE
Bloomberg:
COG US
Trhová kapitalizácia: 7.74 mld. USD
Priemer. denný objem:114.37 mil. USD
Free-float:
98.3 %
P/E:
89.2
Návratnosť kapitálu(ROE):
6.33 %
Zisk na akciu:
0.83
Dividendový výnos:
0.18
Rast tržieb 1y:
-4 %
Rast zisku 1y:
-30.3 %

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Hospodárske výsledky
za 2Q 2011:

25.10.2011

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

78.94 USD
26.62 USD

PXP

ÚDAJE O AKCII
Cena (29.7.2011, 22:00)

39.01 USD

Burza:
NYSE
Bloomberg:
PXP US
Trhová kapitalizácia:
5.5 mld. USD
Priemer. denný objem: 74.65 mil. USD
Free-float:
95.95 %
P/E:
30.24
Návratnosť kapitálu(ROE):
3.44 %
Zisk na akciu:
1.29
Dividendový výnos:
0
Rast tržieb 1y:
-4.63 %
Rast zisku 1y:
-24.24 %

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Hospodárske výsledky
za 2Q 2011:

4.8.2011

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

41.96 USD
21.81 USD

Zverejnené
Zverejnené
dňadňa
24.09.2009
1.8.2011

Patterson – UTI Energy Inc.
Profil:

Graf:

Spoločnosť
poskytuje
prostredníctvom svojich
dvoch dcérskych spoločností pobrežné vŕtanie
a tlakové čerpanie, prieskum a ťažbu ropy a zemného plynu v Severnej
Amerike.
Prvou
je
Patterson-UTI Drilling
Company, ktorá v súčasnosti obsluhuje približne 350
pozemných vŕtacích súprav a flotilu pomocných vozidiel
v Texase, Novom Mexiku, Oklahome, Arkansase,
Arizone, Louisiane, Mississippi, Colorade, Utahu,
Wyomingu, Montane, Severnej Dakote, Južnej Dakote,
Pensylvánii a v západnej časti Kanady. Druhou dcérskou
spoločnosťou je Universal Well Services Inc., ktorá
poskytuje hydraulické štiepenie, cementovanie, špeciálne
služby, vrátane chemického čistenia, vysokotlakového
a tryskového čerpania a strojárstva. Primárnou je pre
spoločnosť oblasť Appalachskej panvy. V roku 2010
oznámila spoločnosť, že vlastní súpravy schopné vŕtať až
do hĺbky 25 000 stôp.

Southern Union Co.
Profil:

PTEN

ÚDAJE O AKCII
Cena (29.7.2011, 22:00)

32.53 USD

Burza:
NASDAQ
Bloomberg:
PTEN US
Trhová kapitalizácia:
5 mld. USD
Priemer. denný objem: 92.95 mil. USD
Free-float:
98.11 %
P/E:
21.26
Návratnosť kapitálu(ROE):
8.47 %
Zisk na akciu:
1.53
Dividendový výnos:
0.63
Rast tržieb 1y:
87.09 %
Rast zisku 1y:
N/A

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Hospodárske výsledky
za 2Q 2011:

28.10.2011

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

34.09 USD
13.5 USD

SUG

Graf:
ÚDAJE O AKCII

Southern Union Company
je spoločnosť zaoberajúca
sa predovšetkým prepravou, skladovaním, spracovaním
a distribúciou
zemného
plynu
a je
jednou
z popredných
amerických spoločností
zameraných konkrétne na
túto činnosť. Spoločnosť vlastní a prevádzkuje jeden
z najväčších amerických systémov plynovodov s celkovou
dĺžkou presahujúcou 20 tisíc míľ a jeden z najväčších
dovozných terminálov kvapalného zemného plynu (LNG)
v Severnej Amerike. 15 tisíc míľ potrubia zásobuje
juhovýchod a stredozápad Spojených štátov a tiež oblasť
Veľkých jazier cez spoločnosti Panhandle Eastern Pipe
Line Company, Trunkline LNG Company a Southwest
Gas
Storage
a.i..
Zvyšných
5500
míľ
potrubia, sa zaoberá zhromažďovaním, prepravou,
spracovaním a opätovným dodávaním zemného plynu do
Texasu a Nového Mexika. Pôsobí aj v Massachusets, kde
dodáva plyn pre pol milióna koncových zákazníkov.

Cena (29.7.2011, 22:00)

43 USD

Burza:
NYSE
Bloomberg:
SUG US
Trhová kapitalizácia:
5.4 mld. USD
Priemer. denný objem:115.46 mil. USD
Free-float:
92.48 %
P/E:
23.12
Návratnosť kapitálu(ROE):
8.97 %
Zisk na akciu:
1.86
Dividendový výnos:
2.1
Rast tržieb 1y:
14.27 %
Rast zisku 1y:
25.05 %

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Hospodárske výsledky
za 2Q 2011:

5.8. 2011

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

44.65 USD
22.02 USD

Zverejnené dňa 1.8.2011

Rosetta Resources Inc.
Profil:

Graf:

Spoločnosť sa zaoberá
prieskumom,
rozvojom
a využívaním
pevninských zdrojov v USA
v oblasti zemného plynu
a ropy.
Hlavnými
geografickými oblasťami
záujmu spoločnosti je
južný Texas s náleziskami
South Texas Lobo, Olmos a Perdido Sand Trends, odkiaľ
denne vyťažia 31 miliónov kubických stôp zemného
plynu. Ďalšou oblasťou záujmov je Južná Alberta
v severozápadnej Montane, kde vlastnia približne 300
tisíc hektárov bridlicových polí, kde pokračujú skúšobné
vrty. Najdôležitejšou oblasťou pre spoločnosť je však
Eagle Ford, kde majú v prenájme 65 tisíc akrov, z ktorých
50 tisíc obsahuje bohaté ložiská zemného plynu. V roku
2010 uskutočnili 29 hĺbkových vrtov, z ktorých všetky
boli úspešné. Denná produkcia v Eagle Ford predstavuje
v priemere 38.3 milióna kubických stôp zemného plynu.
Celkovo spoločnosť v roku 2010 vyťažila 86 miliónov
kubických stôp plynu za deň.

SM Energy Co.
Profil:

Graf:

SM Energy Company je
nezávislá
energetická
spoločnosť zameraná na
akvizície,
prieskum,
využívanie, vývoj, nákup
a produkcia zemného
plynu a ropy v Spojených
štátoch. Spoločnosť bola
založená v roku 1908 a v
roku 1992 sa stala akciovou spoločnosťou prostredníctvom
primárnej verejnej ponuky, obchoduje sa na New York
Stock Exchange. Spoločnosť rozvíja svoje aktivity
v Strednej Amerike, Rocky Mountains, Arkansase,
Louisiane, Texase, Permskej panve a Mexickom zálive.
Vo 4 kvartáli 2010 ťažila spoločnosť v priemere 320
miliónov kubických stôp plynu za deň, čo je nárast o 15
percent medzikvartálne. K 31. decembru 2010 disponovala
spoločnosť preukázateľnými rezervami ropy v objeme
984.5 milióna barelov, čo je nárast o 27 percent oproti
roku 2009. Zásoby zemného plynu na úrovni 640 miliárd
kubických stôp predstavujú medziročný nárast o 70
percent. Centrálu má v meste Denver, Colorado.

ROSE

ÚDAJE O AKCII
Cena (29.7.2011, 22:00)

51.77 USD

Burza:
NASDAQ
Bloomberg:
ROSE US
Trhová kapitalizácia: 2.74 mld. USD
Priemer. denný objem: 48.66 mil. USD
Free-float:
97.20
P/E:
117.66
Návratnosť kapitálu(ROE):
4.4 %
Zisk na akciu:
0.44
Dividendový výnos:
0
Rast tržieb 1y:
4.93 %
Rast zisku 1y:
N/A

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Hospodárske výsledky
za 2Q 2011:

9.8. 2011

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

58.04 USD
18.84 USD

SM

ÚDAJE O AKCII
Cena (29.7.2011, 22:00)

75.35 USD

Burza:
NYSE
Bloomberg:
SM US
Trhová kapitalizácia: 4.79 mld. USD
Priemer. denný objem: 77.9 mil. USD
Free-float:
99.18 %
P/E:
56.6
Návratnosť kapitálu(ROE):
4.45 %
Zisk na akciu:
1.33
Dividendový výnos:
0.07
Rast tržieb 1y:
14.2 %
Rast zisku 1y:
N/A

OČAKÁVANÉ UDALOSTI
Hospodárske výsledky
za 2Q 2011:

1.8. 2011

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

80.81USD
33.8 USD

