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Pražský index PX se stále pohybuje v úzkém sideway (1080 – 1200). Jen jednou z  
postranního pohybu index dočasně vybočil k 1300 bodům. Hlavní významnou rezistencí 
zůstává jednoznačně horní hranice zmíněného pásma 1200. Nyní se index PX pohybuje opět 
uprostřed pásma, kde je těžko predikovatelný další pohyb. Mohl by pokračovat pokles, když by 
se index odrazil od aktuálních hodnot a nepřekročil je směrem nahoru. Pak bychom support 
hledali na předchozích minimech a dále pak na dolní hranici postranního pohybu (1080). Role 
klouzavých průměrů je v postranním pohybu silně oslabena. Index PX jako trh bez směru 
postrádá bohužel zajímavost, pokud nenabízí nyní ani možný odraz od jedné z hranic pásma. 
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ČEZ procházel postranním pohybem jako index PX. Po 
prolomení dolní podpory na 850 Kč přešel ČEZ do 
sestupného trendu, ve kterém nyní setrvává již několik 
měsíců. Prozatím se drží okolo možné dost obecně 
očekávané úrovně 750 Kč. Prvním supportem, kde  se 
mohl ČEZ zastavit byla hranice 800 Kč. Nyní je možné, 
že své konečné dno si ČEZ najde v rozmezí 722-723 
Kč. V případě růstu bude třeba postupně překonat 
všechny úrovně, které při poklesu kurz brzdily. 
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Komerční banka stagnuje okolo 4200 Kč. Jsou to 
předchozí maxima KB, kde se dají očekávat pokusy o 
odraz a návrat zpět na nižší hodnoty. Nyní se nabízí 
korekce k úrovní 4100 Kč. Nad 4000 se KB udržela zatím 
vždy jen dočasně. 4000 je další support. Proražení 
lokálních maxim by titulu otevřelo prostor na až k 4400. 
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Akcie NWR po patrném intradenním stažení se z hladiny 300 CZK dále 
vyklesaly. NWR tak dle předpokladu nabídlo lepší ceny, kdy došlo až na 
avizovaný support u hranice TK u 215 CZK. Očekávaný support 
korekce u hodnot 210 – 230 CZK zafungoval a nyní stojí akcie NWR na 
rozcestí. Neudrží-li ale ani hranice 200 CZK, kde se pohybuje EMA200, 
může NWR zamířit i zpět na nižší hodnoty, ze který se dlouho 
nedokázalo zvednout. Naopak odraz od supportů by mohl posunout na 
vyšší hodnoty. Rezistence cca na 230 je prozatím pevná a drží titul 
před růstem v pásmu 200-230. 
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Erste Bank se podařilo překonat rezistenci 800 CZK jen na 
krátko. Jako support u 700 CZK zafungovala poslední 
minima, od kterých se nyní Erste dostala na hranici 
postranního pohybu. Zajímavý je zde odraz od krátkodobého 
minima, když se kurz  vracel do středu postranního rozsahu. 
Nyní se nachází titul  u rezistence 800 Kč, kde by se podle 
celkové situace na trhu dalo uvažovat o pohybu zpět napříč 
postranním kanálem. Ale to by nesměla Erste pokračovat nad 
800 Kč. 
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Telefonica O2: Support na 410-420 CZK udržel titul 
opakovaně před poklesem. Break supportu posunul kurz 
na další záchytné úrovně i pod 400 CZK. Nicméně, dle 
očekávání se titul i díky blížící se dividendě zvedl zpět 
vzhůru. Jak bylo avizováno v minulém měsíci, tak se titul 
zvedl ke 410 Kč a nyní se opět vrací níže. Stále by se měl 
ale titul postupně dostávat na vyšší hodnoty. 



Fio, banka, a.s. 18/11/10 

 

Unipetrol se pohyboval více jak rok v širokém obchodním pásmu 
100 – 150 CZK. Po zúženém range 130 – 150 CZK titul vyrazil 
prolomením rezistence a naplno využil prostor daný růstovým 
trendovým kanálem. Titul naznačuje možný strop na horní hranici 
TK nad 220 CZK. Titul má od horní hranice TK až nebezpečně 
hodně prostoru pro korekci napříč naznačeným TK. Support by se 
pak mohl hledat na 165CZK nebo až na 150 CZK. Prvním nejbližší 
metou byl support 200 CZK a nyní bude otázka, zda titul udrží 
EMA200 190Kč. 
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Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány Fio bankou, a.s. (dále "Fio"). Fio je členem Burzy cenných papírů 
Praha, a.s. a tvůrcem trhu u 13 emisí zařazených v segmentu SPAD. Fio není tvůrcem trhu emise akcií Kit Digital, Inc. 
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. 
Koupit – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k růstu o více jak 15% ke stanovené cílové ceně 
Akumulovat – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k růstu o 5% až 15% ke stanovené cílové ceně, pro vstup do pozice je vhodné využít 
výkyvů na trhu 
Držet – tržní cena poskytuje prostor k pohybu v rozmezí +5% až -5% od stanovené cílové ceny 
Redukovat – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k poklesu o 5% až 15% ke stanovené cílové ceně, pro výstup z pozice je vhodné využít 
výkyvů na trhu 
Prodat – tržní kurz poskytuje zpravidla prostor k poklesu o více jak 15% ke stanovené cílové ceně 
Při zvýšené volatilitě na trhu v krátkodobém horizontu nemusí dojít ke změně investičního doporučení okamžitě po překonání příslušných 
procentních hranic. 
K datu 21.10.2010 Fio banka, a.s. měla platných 13 investičních doporučení. Z toho je 7 doporučení k nákupu, 5 doporučení akumulovat a 1 
doporučení držet. Tuto informaci zveřejňuje obchodník na základě povinnosti mu stanovené Vyhláškou č. 114/2006 o poctivé prezentaci 
investičních doporučení §7. 


