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S&P 500:
Prolomení 50% fibo retracement vzhůru přes 1120 bylo jen o pouhých pár
bodů a bez potřebné razance. Zůstala neprolomena i trendová linie na
MACD, která udržela index před dalším růstem. Nyní dochází k průrazu
trendové linie, kde se láme situace na 1090 bodech. Prolomení těchto
lokálních minim (cca 1090) a EMA20 otevírá prostor pro korekci. Index může
korigovat nebo jen přejít do postranního pohybu. Po posledních propadech
může být po protipohybu vzhůru index na zajímavých hodnotách na počátku
dalšího poklesu.
Důl. rezistence 1120 – stále v platnosti
Důl. support: 1080, 1000, 950, 880
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EUR/USD:
V rámci růstového trendu došel kurz EUR/USD na rezistenci 1,5. Po proražení
1,5060 došlo pouze k falešnému breaku přes poslední high na 1,5144 a zpět.
Patrné slábnutí růstu, při kterém indikátory nedosahovaly nových maxim,
vyústilo překonáním break úrovní směrem dolů a kurz pokračuje dle
předpokládání v klesajícím trendovém kanálu. Supporty jsou na 1,38; 1,365 a
1,35.
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PX (ČR):
Úzký sideway stále pokračuje. S 1100 a R 1200. Divergující indikátory
potvrdily ukončení růstu a výsledkem byl aktuální trvající sideway. Prostor
pro výraznější korekci by byl po prolomení S 1100. Index prošel hranicí
trendového kanálu bez výrazného pohybu pod 1100 a vybočil jen
pohybem do strany. Nyní se hodnota indexu drží u horní hranice
obchodního pásma po návratu z falešného breaku, který naznačil slabost
býků při pokusu o posun indexu na vyšší hodnoty. Prostor je na indexu PX
minimálně k dolní hranici obchodního rozsahu na S 1100.
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Ropa:
Break rezistence 75$ posunul v říjnu kurz na nová maxima růstového
trendu kolem 82$. Ropa ale neudržela minima poslední konsolidace a
otestovala support na EMA 200 u 70$. Celkově cena konsoliduje v širším
rozsahu před možným breakem a posunem na cílových 90$, pokud se jí
podaří udržet zmíněná minima u 200 EMA a překonat poslední dosažená
maxima 82$/bar. Rizikem pro další růst může být i vybočení z růstového
trendového kanálu.
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Zlato:
Po překonání rezistencí na 1024$ a 1030$ přešlapoval kurz zlata na rezistenci
okolo 1060$. V rámci nového růstového trendu nad hladinou 1000$ se kurz
dostal až za hranici TK. Svíčka po dosažení maxima 1226 ale výrazně ukázala
na náchylnost zlata prudce reagovat na negativní zprávy, když byl na maximum
využit základní prostor pro intradenní korekci až k 1136$. Z těchto
překoupených úrovních zlato zkorigovalo na očekávaných cca 1080$/oz. kde
se předchozí rezistence stala supportem. Po lehkém protipohybu vzhůru, který
již možná proběhl, by zlato klidně mohlo dále prorazit lokální minimum a
případně svou korekci prohloubit v návaznosti na možné další posilování USD.
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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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