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Základní údaje:
Ticker: JNJ
Trh: NYSE
Sektor: Zdravotnický
Datum zveřejnění: 30.9. 2009
Horizont: 4-6 měsíců
Close 29. 9. 2009: 60,93 USD
Cenový cíl: 70/54 USD
Doporučení: nad 62,60 nákup / pod 58,9 prodej

Stručný profil:
Johnson & Johnson se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem široké škály
produktů souvisejících s péčí o zdraví. Aktivity firmy lze rozdělit do tří hlavních segmentů:
spotřebitelské produkty, farmaceutická výroba a zdravotnická a diagnostická zařízení. Ve
svém oboru je společnost největší na světě (podle tržní kapitalizace). Johnson & Johnson,
který sídlí v New Brunswicku ve státě New Persey, má po celém světě více než 100 000
zaměstnanců.
Technická analýza:
Akcie společnosti se po výprodejích z loňského podzimu v polovině letošního března
propadly na své pětileté minimum v okolí 46 USD. V následujících měsících pak těžily
z výrazného růstu celého trhu a v období od března do července se posunuly až na letošní
maximum poblíž 62,50 USD. V polovině srpna Johnson & Johnson opouští růstový kanál
(zeleně) a pokračuje konsolidací v rámci pásma mezi 59 a 61,50 USD (modře). Opustí-li
současné pásmo severním směrem a překoná-li rezistenci na úrovni červencového maxima
(hnědě), otevře si prostor k dalšímu růstu. Další fáze rally tak může titul posunout až do
blízkosti historického maxima na 70 USD (červeně). Je však nutné počítat s rezistencí v okolí
66 USD (černě), kde se může růst zarazit. Prolomení podpory na 59 USD umožní akciím
Johnson & Johnson pokles minimálně k další podpoře v okolí 54 USD (červeně). Dlouhou
pozici je tedy vhodné otevřít po překonání červencového maxima (hnědě), například
nákupním stoplossem s aktivační cenou 62,60 USD. Naopak, vhodné podmínky pro otevření
krátké pozice nastanou po prolomení podpory na 59 USD (modře), například prodejním
stoplossem s aktivační cenou 58,9 USD. Proti nepříznivému vývoji zajistíme dlouhou pozici
prodejním stoplossem s aktivační cenou 59 USD, krátkou pozici naopak zajistíme nákupním
stoplossem s aktivační cenou 62,50 USD.
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Graf 1. Johnson & Johnson – denní graf (Zdroj Bloomberg)
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Dozor nad Fio, burzovní společností, a.s. vykonává Česká národní banka.
Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány Fio, burzovní společností, 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 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.
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