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Index S&P 500 překonal poslední maxima. To je obecně považováno za býčí znamení. Je 
zde riziko, že proražení maxim bude falešné a hodnota indexu se vrátí zpět na nižší 
úrovně. Ale růstový trendový kanál ukazuje možnost růstu až nad 1400 a dále pak až na 
1500 bodů. V souvislosti s ukončením QE2 by bylo k podivení, pokud by tento technicky 
prostor index využil bez nějakých výraznějších komplikací. Nyní je očekávatelný pohyb 
v užším naznačeném trendovém kanálu s hranicí růstu lehce nad 1400 body. I MACD 
indikátor ukazuje, že se pravděpodobně ještě jeden vrchol před korekcí utvoří. Prozatím 
tedy na index SP500 není patrná reverzní formace, což ovšem pokles nevylučuje, ale činí 
ho méně pravděpodobným. 
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Prozatím si EUR/USD drží svůj růstový trend. Vývoj v posledních 14ti 
dnech ale výrazněji zestrměl. Měnovému páru by slušela korekce před 
dalším růstem na 1,51, kde je nejbližší možná rezistence. Současné 
přešlapování kurzu nad 1,48 je u horní hranice naznačeného trendového 
kanálu a tak by EUR/USD mohl mít prostor korigovat zhruba k 1,45. 
Nicméně, růst je zatím silný a opakovaně se křížící MACD je zatím na 
zvrácení vývoje slabé. Z tohoto hlediska může před dalším růstem 
EUR/USD jen určitý čas přešlapovat do strany, namísto korekce poklesem. 
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PX (ČR): 
Index PX se nyní dokázal prozatím vymanit z nejužší verze 
postranního pohybu, když vývoj udržel support u 200denního 
klouzavého průměru okolo 1200 bodů. Nyní je hlavní rezistencí 
úroveň 1280 bodů. Po překonání této rezistence by již začalo být 
zajímavé sledovat vzhled případného růstového trendu. Další 
rezistencí je pak úroveň 1315 a dále na 1400 bodů. 



Fio banka, a.s.                Zdroj: Bloomberg     5/2011
    

 

 

Ropa: Kurz ropy se nachází u horní hranice růstového trendového kanálu. Nebývá výjimkou, že 
cena u horní hranice TK zůstává po delší dobu a postupně dále roste. Ale rozhodně se ropa 
nachází v oblasti, kde by se mělo sledovat tvoření potenciálních reverzních formací. Prozatím 
došlo k utvoření vyššího maxima, ale jak je vidět, tak již není tak silné jako předchozí posuny na 
nová maxima. Korekční prostor má ropa napříč celým trendovým kanálem, což by mohl být 
prostor až k 90$/barel. Prozatím ale není proražena ani úroveň 110 a tak může být předčasné 
otevírat shorty. 



Fio banka, a.s.                Zdroj: Bloomberg     5/2011
    

 

Zlato setrvává v dlouhodobém růstovém trendu. Poslední vývoj 
zestrměl, což nevěstí zvýšené naděje na udržitelnost takovéhoto 
růstu. Jak bylo avizováno v minulých komentářích, tak se cena zlata 
propracovala až pod 1600$/oz. To by tak byla aktuální horní hranice 
a rezistence. Zde by bylo dobré sledovat potenciální reverzní formace 
a počítat s možnou korekcí. I když u zlata se přílišný pokles obecně 
asi neočekává, tak prostor, který nabízí trendový kanál, je značný až 
k přibližně 1400$/oz, kde je support je tvořen hranicí růstového 
trendového kanálu, která je ale prozatím poměrně daleko. 



Fio banka, a.s.                             5/2011
    

 

 
Mgr. Tomáš Rojík 

analytik 
www.fio.cz 

tomas.rojik@fio.cz 
 
 
 

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 2.5.2011 Fio banka, a.s. měla platných 15 investičních doporučení. Z toho bylo 7 doporučení k nákupu, 4 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. 


