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Základní údaje:  
Ticker: OXY 
Trh: NYSE 
Sektor: Základní materiály 
Datum zveřejnění: 28.1. 2011 
Horizont: 4-6 měsíců 
Close 27. 1. 2011: 96,97 USD 
Cenový cíl: 85/115 USD (viz. níže) 
Doporučení: prodej/nákup (viz. níže) 
 
 
Stručný profil:  
Occidental Petroleum Corporation je nezávislá ropná společnost. Firma těží ropu a zemní plyn 
zejména v USA (v Texasu, Novém Mexiku, Kalifornii, Kansasu, Oklahomě, Utahu a 
Coloradu). Její zahraniční aktivity jsou soustředěny v Jižní Americe (Argentina, Bolívie, 
Kolumbie) a na Blízkém a Středním Východě (zejména Bahrajn, Omán, Katar, SAE, Jemen). 
Další oblastí, kde podniká, je chemický průmysl.  
 
Technická analýza:  
Akcie OXY se od konce roku 2008 pohybují v růstovém kanálu (modře), který je dovedl 
z minim v okolí 40 USD až na nedávné historické maximum těsně pod 100 USD. Od konce 
loňského prosince se na grafu zformovalo konsolidační pásmo, jehož spodní hranice se nyní 
nachází cca na 94 USD (červeně), zatímco horní hranice je kousek nad 98 USD (zeleně). Jako 
pravděpodobné se jeví dva scénáře: v prvním z nich bude současná konsolidace jen zastávkou 
na cestě k horní hranici růstového kanálu. Ve druhém scénáři je nynější váhání jen přípravou 
pro výraznější korekci směrem ke spodní hranici růstového kanálu. Potvrdí-li se první scénář, 
otevřeme dlouhou pozici nákupem kousek nad horní hranicí konsolidačního pásma (zeleně). 
Naším cílem bude horní hranice dlouhodobého růstového kanálu (modře – cca 115 USD). 
Proti nepříznivému vývoji ji zajistíme stoplossem na úrovni spodní hranice uvedeného pásma 
(červeně). Výraznější korekci (druhý scénář) využijeme k otevření krátké pozice v okamžiku, 
kdy akcie OXY potvrdí pokles pod spodní hranici  konsolidačního pásma (červeně). Naše 
cílová cena bude odpovídat spodní hranici růstového kanálu (modře – cca 85 USD).  Stoploss 
nastavíme na úroveň jeho horní hranice (zeleně).  
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Graf 1. OXY – denní graf, vývoj za poslední dva roky (Zdroj Bloomberg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 2. OXY – denní graf, vývoj v posledním roce (Zdroj Bloomberg) 
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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. 

 


