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Česká stopa na úpisu akcií Facebooku: Fond, který nabídl
novinku i Čechům
Primární úpis akcií Facebooku lákal k nákupu investory po celém světě. O přístup
k akciím Facebooku na Nasdaqu se snažili i čeští investoři. Podle oslovených
analytiků ale většinou odešli s prázdnou. Jedna výjimka se ale přeci jen našla investiční fond podnikatele Jana Pravdy Sanning Capital.
„Zájem o účast na IPO byl, investoři objednávky dodali,“ tvrdí o páteční snaze Čechů vstoupit do
Facebooku analytik Roman Koděra z Patria Direct.
„Možnost ale byla velice malá, naše objednávka proto nebyla uspokojena,“ dodal. Podle jeho slov si
pak investoři mohli koupit akcie sociální sítě za upisovací hodnotu na volném trhu.
Zřejmě jedinou výjimkou byl investiční fond českého podnikatele Jana Pravdy Sanning Capital, který
se pátečního primárního úpisu akcií (IPO) Facebooku účastnil.
„V porovnání se vstupem na burzu u podobných společností, jako je například LinkedIn, jsme
očekávali otevření obchodovaní na hodnotách vyšších než 38 dolarů a sami jsme se také IPO
rozhodli zúčastnit s tím, že při zisku 10 procent akcie obratem prodáme,“ sdělil HN analytik Igor
Dědič z fondu Sanning Capital.
S blížícím se datem IPO se podle Dědiče objevily dvě negativní zprávy. Facebook se jednak rozhodl
zvýšit cenu nabídky z rozsahu od 28 do 35 dolarů za akcii na úroveň od 34 do 38 dolarů za akcii. A
také navýšil množství upisovaných akcií o 25 procent.
„Pár minut po začátku obchodování jsme se rozhodli akcie prodat. Poté jsme sledovali jejich vývoj až
k IPO ceně, následný obrat zpět k 41 dolarům a konečný závěr poblíž IPO ceny 38 dolarů. Toto
kolísání bylo způsobené obrovskou poptávkou po akciích a také technickými problémy burz, které
nezvládaly zpracovávat takové množství pokynů,“ popisuje Dědič ze Sanning Capital.
Začátek obchodování s akciemi Facebooku provázely potíže, protože systém nebyl schopný odbavit
obrovské množství příkazů, a proto bylo obchodování na Nasdaqu o 30 minut odloženo. Krátce po
jeho zahájení akcie vylétly o 10,6 procenta a během chvilky spadly zpět na upisovací hodnotu 38
dolarů za akcii.
Svůj první obchodní den akcie Facebooku uzavřely s mírným ziskem 0,6 procenta na 38,23 dolaru
za akcii. Podle britského deníku Financial Times upisovatelé složení z 33 bank v čele s ústavem
Morgan Stanley zasáhli, jakmile akcie klesly na úvodní cenu, a to aby zabránili jejich dalšímu
poklesu. Jen pro srovnání, během prvního dne akcie sítě LinkedIn stouply o 109 procent, zatímco
slevový portál Groupon si připsal nárůst o 31 procent.
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