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Pražský index PX se stále pohybuje v sideway (1080 – 1280). Nyní je 
zajímavá situace tím, že nedošlo při posledním poklesu k překonání 200 
denního klouzavého průměru. Ten úspěšně odrazil hodnotu. Rezistenci 1280 
a 1315 se prozatím nepodařilo překonat. Nyní bude rozhodující jestli PX udrží 
nastolený naznačený růstový trendový kanál a podívá se přes rezistence na 
1280 a pak 1315 bodů. Selhání na zmíněných rezistencích by pak 
pravděpodobně vedlo k sesunutí hodnoty indexu a k dalšímu setrvání 
v původním pohybu do strany v pásmu 1100 – 1280 bodů. 
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ČEZ se přiblížil hranici 900 Kč, která již skoro rok nebyla dosažena. 
U ČEZu je pozitivní odraz od dolní hranice růstového kanálu 735 
a překonání předchozího lokálního maxima. Pokud by byla překonána i 
hranice 900 Kč, mohl by ČEZ pokračovat na 1000 Kč, kde se nachází 
další významná rezistence. Rizikem stále zůstává momentální menší 
růstový kanál, když se cena zatím nedostala přes horní hranici 
naznačeného trendového kanálu. 
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Komerční banka odrazila od maxim u 4500 Kč a nyní 
konsoliduje. Vývoj konsolidace se postupně dostal až k hranici 
růstové trend linky a i k 200 dennímu klouzavému průměru. 
Tomu samozřejmě napomohl pokles po dividendě. Nyní je KB 
na rozcestí, jestli prorazí směrem dolů 200denní klouzavý 
průměr a růstovou trendovou linii nebo odrazí zpět směrem 
k 4500 Kč. Maxima budou hlavní rezistencí pro další vývoj. 
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Akcie NWR zůstávají v růstovém trendovém kanálu a nyní lehce 
vyklesávají v rámci konsolidace. Vzhledem k prostoru, který je k dolní 
hranici trendového kanálu a k 200 dennímu klouzavému průměru, 
bychom mohli očekávat další setrvávání v konsolidaci a další pokles na 
pevnější podporu, která by měla sílu vývoj kurzu opět obrátit do směru 
širšího růstového trendu. V případě proražení 200 denního klouzavého 
průměru a trendové linie by mohlo dojít k novému utvoření širšího 
sestupného kanálu, který by byl vymezen minimy okolo 200 Kč. Po 
odrazu a dalším růstu by pak hlavní rezistencí byla hladina 300 Kč 
a dále hned 325 Kč. 
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Erste Bank se zatím stále drží v růstovém trendu od 700 Kč 
až po necelých 1000 Kč. Nyní je významným supportem dolní 
hranice trendového kanálu společně s horizontální podporou 
na 820 Kč. Tato cenová hladina představuje zajímavou 
nákupní příležitost. Pokud by trendový kanál zůstal 
neproražen, tak by se kurz mohl zvednout až na horní hranici 
vymezeného kanálu a přiblížit se k 1000 Kč. Společně 
s trendovou linií podporuje hladinu 820 i 200 denní klouzavý 
průměr. V případě průrazu kanálu dolů by na nákupy mohlo 
být dost času až k hranici okolo 700 Kč a i pod 700 Kč, kde se 
dá očekávat podpora od již několikrát fungujícího místa 
odrazu. 
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Telefonica O2: Celkově se titul pohybuje stále okolo 
hodnoty 400 Kč. Nicméně šířka sestupného trendového 
kanálu pro pohyb do strany začíná být vyčerpána. Titul 
našel sílu prorazit horní hranici sestupného trendu a tak by 
mohlo být zažehnáno riziko dalšího poklesu. Podporu by 
pak titul mohl hledat na 400 Kč – 410 Kč. 
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Unipetrol překročil hranici růstového trendového kanálu a nadále 
klesal ke svým předchozím minimům u 170 Kč. Prozatím se udržel 
pod 200denním klouzavým průměrem a i pod sestupnou 
trendovou linií. To znamená, že pokles může pokračovat až na 
úroveň podpory 150 Kč, která v minulosti již několikrát sehrála roli 
v obratu vývoje kurzu Unipetrolu. Směrem vzhůru je nyní hlavní 
rezistencí zmíněná klesající trendová linie, která nyní vychází 
přibližně ke 185 Kč. Její prolomení by znamenalo opětovný růst. 
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Pegas se pohybuje stále v pásmu od 400 do 500 Kč. Nyní nejsou 
ceny okolo 440 Kč příliš zajímavé, když je prostor k dolní hranici 
ještě dobrých 20 Kč. Pokud by se kurz dostal ke spodní hranici, tak 
by mohl opět odrazit od vymezeného kanálu a od přibližně 410 Kč 
vystoupat zpět k hranici 450 Kč až 480 Kč. 
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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 22.4.2011 Fio banka, a.s. měla platných 15 investičních doporučení. Z toho bylo 8 doporučení k nákupu, 3 doporučení 
akumulovat, 2 doporučení držet, 1 doporučení redukovat 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. 


