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Fio, burzovní společnost, a.s.

Základní údaje:
Ticker: HON
Trh: NYSE
Sektor: Služby a produkty pro letecký a obranný průmysl
Datum zveřejnění: 20.11. 2008
Horizont: 4-6 měsíců
Close 19. 11. 2008: 24,38 USD
Cenový cíl: 20 USD
Doporučení: prodej
Stručný profil:
Honeywell je průmyslová a technologická společnost, která působí ve čtyřech segmentech: v leteckém
a kosmickém, automatizace a řídící systémy, ušlechtilých materiálů a přepravních systémů. Firma,
která sídlí v Morristown ve státě New Jersey, byla založena v roce 1920 a v současnosti má 122 000
zaměstnanců.
Technická analýza:
Akcie společnosti se po splasknutí technologické bubliny v letech 1999 až 2002 propadly z maxim
nad 50 USD pod 20 USD. Poté se opět vrátily k růstu (hnědě), který vyvrcholil rally v první polovině
roku 2007. Od té doby se cena akcií společnosti zhruba jeden rok pohybovala v pásmu zhruba mezi 54
a 61 USD. V polovině května 2008 dosáhla maxima 62,65 USD a následuje rychlý pokles k podpoře
na 54 USD (modře). Ta kurz na několik týdnů podržela a po jejím prolomení se titul dostává do
sestupného trendu. Se zastávkou na podpoře v blízkosti 47 USD (zeleně) se v první polovině října
propadá na 26 USD, kde nachází další podporu (červeně). Následuje korekce na 33 USD a opětovný
pokles na podporu na 26 USD, kterou 19.11. proráží a vysílá tak prodejní signál. Další významná
podpora (černě) se nachází na úrovni minim z přelomu let 2002 a 2003 do jejichž blízkosti
stanovujeme náš cenový cíl. K zajištění pozice proti negativnímu vývoji trhu je vhodné nastavit
nákupní stoploss mírně nad úroveň právě proražené podpory (červeně).
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Graf 1. Honeywell Inc. – měsíční graf (Zdroj Bloomberg)

Graf 2. . Honeywell Inc. – 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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