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Jacobs Engineering Group, Inc. (JEC) se v rámci včerejší seance dostal do těsné blízkosti naší
cílové ceny (intradenně 98,31 USD). Vytvořil však svíčku, která varuje před možnou korekcí.
Doporučujeme tak aspoň částečně realizovat dosažený zisk 15,55%.

Jacobs Engineering Group, Inc. (JEC) poskytuje technické a stavební služby zákazníkům
z řad průmyslových podniků, obchodních společností a vlád po celém světě. Firma se
zaměřuje na projekty v oblasti chemického a farmaceutického průmyslu, zpracování ropy a
zemního plynu, těžby nerostných surovin, potravinářství a spotřebního průmyslu, stavby
budov pro zdravotnictví, školství a výstavbu věznic. Kromě toho poskytuje stavební služby
v oblasti dopravní infrastruktury, vodního hospodářství a nakládání s odpady. Firma, která
byla založena v roce 1957 v kalifornské Pasadeně, má 49 200 zaměstnanců.
Při pohledu na graf vidíme, že cena akcií společnosti je v dlouhodobém růstovém trendu.
V průběhu roku 2006 si akcie vybraly oddech, aby začátkem loňského roku opět vstoupily na
cestu vzhůru. Na grafu 1 vidíme trendline (červeně), která kurzu poskytovala podporu
v průběhu celého roku. Koncem roku 2007 a na začátku toho letošního vytvořila cena dva
výrazné vrcholy a následně se v první polovině ledna propadla až k výše zmiňované trendline.
Zde vytvořila trojúhelník (viz. Graf 2), který po druhém odrazu od trendline (dne 8.2.) proráží
směrem vzhůru (dne 21.2.). Dočasně zúžená Boolingerova pásma se rozšiřují a naznačují tak
výraznější pohyb ceny. Současnou situaci vidíme jako vhodnou příležitost k nákupu
s cenovým cílem na úrovni předchozího maxima. Pozici by bylo vhodné zajistit stoplossem
s aktivační cenou mírně pod hranicí dlouhodobé růstové trendline.
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Graf 1. JEC – týdenní graf (zdroj Bloomberg)

Graf 2. JEC – 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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