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Akcie společnosti přes počátečný nadějný růst bohužel nedokázaly dosáhnout naší cílové úrovně na
31 USD. Poté, co na přelomu ledna a února jejich cena překročila 28 USD se na grafu vytvořila
formace dvojitý vrchol a titul zamířil do nižších pater. Brzy opustil růstový kanál a včera prorazil
podporu v těsné blízkosti 23,43 USD, jejíž udržení by dávalo naději na opětovný růst. Nyní hrozí
sestup minimálně ke 22 USD, kde se nachází další podpora. Považujeme tedy za vhodné pozici
uzavřít či zredukovat. Současný pokles ceny akcií postihl díky plánu prezidenta Obamy na reformu
zdravotnického sektoru většinu farmaceutických společností.

Stručný profil:
Walgreen Co. je lékárenský řetězec v USA, který kromě léků (na předpis i bez něj) a zdravotnických
potřeb prodává doplňkové zboží (mimo jiné zahrnující kosmetiku, hygienické potřeby, vybavení
domácností, konzervované potraviny a poskytuje fotografické služby). Firma, která byla založena
v roce 1901, sídlí Deerfieldu (Illinois) a má 163 000 zaměstnanců.
Technická analýza:
Akcie společnosti po splasknutí technologické bubliny vstoupily v roce 2003 do růstového trendu
(hnědě), který potrval zhruba do podzimu 2005. Během následujících dvou let se na grafu vytvořila
formace „hlava-ramena“ s maximem zhruba na 50 USD a „krkem“ na cca 40 USD (černě). Stanovila
tak cenový cíl na 30 USD. V říjnu 2007 cena prorazila podporu na 40 USD (černě) a již koncem ledna
2008 se přiblížila podpoře na 31 USD (modře), která titul podržela až do začátku letošního října. Poté
se kurz propadl až na podporu na úrovni minim z léta 1999 (21,50 USD - zeleně).
V následujících týdnech se cena akcií Walgreen pohybuje v pásmu mezi touto podporou (zeleně) a
rezistencí na 26 USD (červeně). V posledních dnech překonává rezistenci v podobě 20ti a 50ti
denního klouzavého průměru (zeleně a fialově) a dostává se k horní hranici výše zmiňovaného pásma.
Pokud ji v nejbližších dnech prorazí směrem nahoru, otevře si cestu k růstu do blízkosti rezistence na
31 USD (modře). Považujeme tedy za vhodné nastavit nad úroveň rezistence na 26 USD (červeně)
nákupní stoploss, kterým by při splnění výše popsaných podmínek došlo k otevření dlouhé pozice.
K jejímu zajištění proti nepříznivému vývoji by investor měl následně nastavit prodejní stoploss pod
úroveň podpory na 21,50 USD (zeleně).
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Graf 1. Walgreen Co. – měsíční graf (Zdroj Bloomberg)

Graf 2. Walgreen Co. – 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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