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Trh: NYSE 
Datum zveřejnění: 27.9.2010 
Horizont: 3M 
Zavírací cena: 24.9.2010 43,4$ 
Vstupní rozmezí:  43,50$-44,75$ 
Cenový cíl: 36$ - 40$  
Stop loss: nad 45$ 
Doporučení: Short - Prodej 
 
Stručný profil: 
Akcie společnosti Crown Castle International (Ticker: CCI) se obchodují na NYSE. CCI se 
zabývá dlouhodobým pronájmem (leasingem) bezdrátových vysílačů, technologií 
a frekvenčních pásem. Ke konci roku 2009 měla společnost okolo 24000 vysílačů. Společnost 
sídlí v Texasu a má 1200 zaměstnanců. Roční minimum – maximum bylo 29,47 – 43,64 
USD. 
 
Technická analýza: 
Z technického hlediska jsou akcie Crown Castle International poblíž lokálního i historického 
maxima. V roce 2000 dosáhly akcie hodnoty až 44,75 USD. Nyní se obchodují okolo 43,50 
USD, což je už velmi blízko historického maxima. Již 2x se poblíž této historické rezistence 
nepodařilo akciím dále pokračovat v růstu a tak i pro tentokrát je pravděpodobný obrat zpět na 
nižší hodnoty, byť alespoň krátkodobě. Na denním grafu je patrné nepotvrzování lokálních 
maxim posledního růstu na trendových indikátorech. 
Vstup do krátké pozice (pozice spekulující na pokles) by měl být v pásmu od 43,50 – 44,75 
USD. Stop loss pokyn by měl být nad zmíněnou historickou rezistencí 44,75 USD. 
Cíl pro případný pokles by vycházel na 40 USD k prvnímu supportu. Zde by se pak dále 
rozhodovalo, jestli seberou akcie dost síly, aby znovu testovaly maxima nebo aby se propadly 
až k dalšímu záchytnému bodu okolo 38 USD a pak dále 36 USD. 
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Týdenní graf Crown Castle International (Zdroj: Blo omberg) 
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Denní graf Crown Castle International (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. 
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 27.9.2010 Fio banka, a.s. má platných 13 investičních doporučení. Z toho je 7 doporučení k nákupu, 5 doporučení akumulovat a 1 
doporučení držet. Tuto informaci zveřejňuje obchodník na základě povinnosti mu stanovené Vyhláškou č. 114/2006 o poctivé prezentaci 
investičních doporučení §7. 


