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Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a nyní nabírá síly. Prozatím 
se nepodařilo Překonat hranici okolo 965ti bodů, která by mohla signalizovat další posun 
vzhůru. Dále je pak rezistencí lokální maximum, která se utvořilo po minulém pokusu o 
růst. Nyní stojí index PX a český akciový trh před otázkou, zda-li se podaří udržet poslední 
minima a zda tedy nedojde k utvoření 3. lokálního minima. Prozatím je rozhodující 
sledovat zmíněnou rezistenci a i poslední lokální minimum. 
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ČEZ nyní konsoliduje na hranicí 735 Kč. Pravděpodobnější je návrat pod 800 Kč, i když se 
zatím nepodařilo překonat poslední lokální maxima pod 800 Kč, když ČEZ propadl zpět 
z 770 Kč. Nyní by po korekci předchozích růstů od minim mohl opět nabrat trochu síly 
a pokusit se znovu atakovat hranici 770 Kč a případně se posunout k 800 Kč. Překonání 
minulého lokálního maxima pod 800 Kč by mohlo být pěkným završením zatím 
nepotvrzené reverzní formace a hlava a ramena. 
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Komerční banka se nyní zastavila na hranici dříve platného klesajícího trendového 
kanálu. Dnešní zvratový den, kdy denní maximum zůstalo poměrně vzdálené 
zavíracímu kurzu, není pro KB u technické rezistence pozitivním signálem. Dá se tak 
očekávat, že by se v následujících dnech mohly objevit dobré nákupní ceny na podpoře 
3500. Pokud KB 3500 neudrží, tak hrozí propad až na 3200. 
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Erste Bank se nadále propadala v posledním měsíci od hranice 
500Kč. Nyní je klíčová podpůrná hladina 380 Kč. Toto je 
podpora, která dávala naději na utvoření dvojitého dna. Ale 
bohužel zatím Erste nemá potřebnou sílu na vzdálení se od této 
klíčové podpory. Vzhledem k dnešnímu vývoji, obdobnému jako 
na KB, je zde technicky nepříznivý sentiment velkou hrozbou 
pro prolomení podpory 380 Kč a další pokles na sebe nemusí 
nechat dlouho čekat. 
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Telefonica je stále defenzivně uzavřena v širším obchodním rozsahu okolo 360 
– 440 Kč. Nyní je sice spíše v dolní polovině pásma, ale aktuální slabý růst, kdy 
se sbírá koruna ke koruně, není pro býčí vyhlídky nejlepším signálem. Pro lepší 
vstup do titul se jeví ceny blíže k hladině podpory u 370 Kč. 
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Podpora na 150 Kč udržela Unipetrol  i při silných výprodejích 
na ostatních titulech. Zatím se titul nedostal ani ke své 
rezistenci 200 Kč a zarazily už ceny lehce nad 180 Kč. Unipetrol 
je v poslední době s velmi slabou aktivitou a tak se dá očekávat 
nadále přešlapování nad aktuálním supportem u 170 Kč. 
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Dozor nad Fio bankou, a.s. vykonává Česká národní banka. 
Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány Fio bankou, a.s. (dále „Fio“). Fio je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. 
a tvůrcem trhu všech emisí zařazených ve SPAD. 

    Všechny zveřejněné informace mají pouze informativní a doporučující charakter, jsou nezávazné a představují názor Fia. Nelze vyloučit, že s ohledem na změnu 
rozhodných skutečností, na základě kterých byly zveřejněné informace a investiční doporučení vytvořeny, nebo s ohledem na vývoj na trhu a jiné skutečnosti se 
zveřejněné informace a investiční doporučení ukáží v budoucnu jako neúplné nebo nesprávné. Fio doporučuje osobám činícím investiční rozhodnutí, aby před 
uskutečněním investice dle těchto informací konzultovali její vhodnost s makléřem. Fio nenese odpovědnost za neoprávněné nebo reprodukované šíření nebo 
uveřejnění obsahu těchto webových stránek včetně informací a investičních doporučení na nich uveřejněných. 

     Fio prohlašuje, že nemá přímý nebo nepřímý podíl větší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investičních nástrojů, které se obchodují na regulovaných 
trzích. Žádný emitent investičních nástrojů, které se obchodují na regulovaných trzích, nemá přímý nebo nepřímý podíl větší než 5% na základním kapitálu Fia. Fio 
nemá s žádným emitentem investičních nástrojů uzavřenou dohodu týkající se tvorby a šíření investičních doporučení ani jinou dohodu o poskytování investičních 
služeb. Emitenti investičních nástrojů nejsou seznámeni s investičními doporučeními před jejich zveřejněním. Fio nebylo v posledních 12 měsících vedoucím 
manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky investičních nástrojů vydaných emitentem. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních 
doporučení, není odvozena od obchodů Fia nebo propojené osoby. Tyto osoby nejsou ani jiným způsobem motivovány k uveřejňování investičních doporučení 
určitého stupně a směru. Fio předchází střetu zájmům při tvorbě investičních doporučení odpovídajícím vnitřním členěním zahrnujícím informační bariery mezi 
jednotlivými vnitřními částmi a pravidelnou vnitřní kontrolou. Na činnost Fio dohlíží Česká národní banka. 

Koupit – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k růstu o více jak 15% ke stanovené cílové ceně 
Akumulovat – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k růstu o 5% až 15% ke stanovené cílové ceně, pro vstup do pozice je vhodné využít výkyvů na trhu 
Držet – tržní cena poskytuje prostor k pohybu v rozmezí +5% až -5% od stanovené cílové ceny 
Redukovat – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k poklesu o 5% až 15% ke stanovené cílové ceně, pro výstup z pozice je vhodné využít výkyvů na trhu 
Prodat – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k poklesu o více jak 15% ke stanovené cílové ceně 
Při zvýšené volatilitě na trhu v krátkodobém horizontu nemusí dojít ke změně investičního doporučení okamžitě po překonání příslušných procentních hranic. 
Nákup – long: doporučení na základě technické analýzy ke vstupu do dlouhé pozice (nákup investičního instrumentu), konkrétní parametry pro vstup, potenciál 
a rizika jsou součástí každého dílčího doporučení 
Prodej - short: doporučení na základě technické analýzy ke vstupu do krátké pozice (prodej investičních instrumentů s následnou půjčkou, spekulace na pokles), 
konkrétní parametry pro vstup, potenciál a rizika jsou součástí každého dílčího doporučení 
 
K dnešnímu datu 19.10.2011 má Fio banka, a.s.  18 platných investičních doporučení, z toho 7 na základě technické analýzy.  Z celkového počtu je 5 doporučení 
koupit, 5 doporučení nákup-long, 2 doporučení držet, 3 doporučení akumulovat, 1 doporučení redukovat a 2 doporučení prodej-short. Tuto informaci zveřejňuje 
obchodník na základě povinnosti mu stanovené Vyhláškou č.  114/2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení §7. 

 
Bližší informace o Fio bance, a.s. je možno nalézt na www.fio.cz 


