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Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce 
indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále pokračoval růstem, tak má technické 
rezistence o poznání výše. Dá se říci, že je nyní relativně velký prostor vzhůru, pokud by se break 1220 
ukázal jako platný. Také je zde možnost, že případný přesah přes rezistenci 1220 bodů bude korigován jen 
zpět k této úrovni, od které se pak obnoví další růst. Na tomto rozcestí je možno zkoušet pozice jak do 
longů tak do shortů s nepatrným stoplossem a výborným RRR. Ovšem s větší pravděpodobností nechtěně 
sepnutého SL. Pokud by index měl korigovat, měl by prostor na první support okol 1180 bodů.  
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EUR/USD: 
Měnový pár se strmě posunul na první zajímavé rezistence 
1,38 – 1,39. Pak chvíli přešlapoval a posunul se dále na 
možnou cílovou hodnotu. Došlo i na avizovaný přesah 
trendového kanálu k 1,4. Opatrnost při obracení trendu je na 
místě, protože pokusů o obrat bylo již několik a skončily 
prozatím neúspěšně. Nicméně korekce k 1,39 se nabízí. 
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PX (ČR): 
Index PX si stále drží i po růstovém výletu úzký sideway S 1100 a 
R 1200. Ten byl sice překonán, když se index PX posunul na 
1300, ale síla udržet se na daných hodnotách nebyla. Rezistence 
směrem vzhůru je na 1200 bodech. Dolů tvoří support 1100 bodů. 
Větší pohyb se dá očekávat pouze při překonání jedné ze 
zmiňovaných hranic. Nyní index zaostává za výkonností 
zahraničních trhů. 
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Ropa: 
Klíčové pro celý vývoj bylo nepřekonání 87$, kde se utvořil odraz od 
stejné ceny. Ropa se tak dostala až na 65$, kde zafungoval support. Po 
překonání rezistence na EMA  došlo k dalšímu růstu na mírně vyšší 
hodnoty. Celkově je ropa již delší dobu v širokém postranním pohybu a 
tak se dá očekávat strop vývoje na cca 87$ a dno u 65$. Nyní, pokud ropa 
překoná 87$, tak by mohlo dojít k posunu na vyšší hodnoty společně 
s růstem ostatních komodit při oslabujícím dolaru. 
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Zlato: 
Z překoupených úrovních zlato zkorigovalo zpět v prosinci 
2009 pod 1200$/oz, kde odrazilo s přesahem od trendové 
linie. Úroveň 1265$/oz byla proražena a zlato posiluje se 
slábnoucím USD nad 1300$/oz. Support je tvořen zatím 
hranicí růstového trendového kanálu, která je nyní ještě 
poměrně daleko.  Nezbývá než na zlatě sledovat potenciální 
reverzní formace, kde by mohlo svůj růst korigovat. Možný 
obrat by mohl vzniknout i na psychologické hranici 1400 $/oz. 
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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 u 13 emisí zařazených v segmentu SPAD. Fio není tvůrcem trhu emise akcií Kit Digital, Inc. 
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 jiné skutečnosti a vývoj na trhu, 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 doporučeních 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. 
K datu 4.11.2010 Fio banka, a.s. měla platných 15 investičních doporučení. Z toho bylo 10 doporučení k nákupu, 3 doporučení akumulovat, 
1 doporučení držet a 1 doporučení bylo v revizi.  Tuto informaci zveřejňuje obchodník na základě povinnosti mu stanovené Vyhláškou č. 
114/2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení §7. 


