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Ticker: WY
Trh: NYSE
Datum zveřejnění: 26.9.2008
Horizont: 1 rok
Zavírací cena 25.9.2008 $62,73
Cenový cíl: $48
Doporučení: Prodej
Stručný profil:
Společnost Weyerhaeuser se zabývá pěstováním, těžením a zpracováním stavebního dřeva.
Působí především v USA a v Kanadě. Společnost byla založena v roce 1900. Tržní kapitalizace
společnosti je 12,87 miliardy USD a zaměstnává přes 37 000 zaměstnanců.
Technická analýza:
Z grafu je patrné, že se vývoj akcií WY nachází v sestupném trendovém kanálu. Horní hranice
kanálu byla v rámci obchodní seance dne 19.9.2008 kontaktována a došlo zde k intradennímu
obratu vývoje kurzu. Korekce sestupného trendu se vyčerpala na maximum, když se odrazila
přesně od horní linky trendového kanálu u ceny $65.
Prostor pro pokles mají akcie společnost Weyerhaeuser až k hodnotám pod $50 a to přibližně
na 48$, kde se dá očekávat hranice podpory při dosažení posledních minim. Minimálně by se
kurz měl podívat zpět k hodnotám kolem $54, kde by měl nacházet dno v případě ukončení
klesajícího trendu. Pokud by se podařilo tuto hranici zdolat (červená linka), otevřel by se
prostor na další pokles na zmiňovaný cenový cíl.
Aktuální ceny jsou vhodné pro otevření krátké pozice do cen kolem $65. Nad touto cenou by
v případě opačného vývoje bylo vhodné pozici opustit, protože by se mohlo jednat o ukončení
sestupného trendu proražením trendové linie směrem nahoru.
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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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