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Prudké poklesy akciových trhů, které byly avizovány v mých předchozích technických 
článcích, překročily své cenové targety a zastavily se až téměř na posledních podporách. 
Třeba ani ty ještě nejsou konečnými hodnotami. Ale v pátek z technického hlediska svitla 
naděje na konci tunelu. 
 
Klíčová otázka nyní je, jestli na indexech v pátek skutečně byl tak zvaný „reversal day“. Tedy 
obratový den, kdy se prudce změní nálada na trhu a z původně nepříjemně rozsáhlého 
poklesu zůstane jen negativní vzpomínka se šťastným koncem. V případě obratového dne na 
konci růstového trendu samozřejmě analogicky přesně obráceně, kdy se zisky vypaří jako 
mávnutím kouzelného proutku. 
 
Graf Daxu, který jsem zvolil pro lépe vykreslenou situaci než je na indexu SP500, ukazuje 
dvě možné úrovně podpory. První byla již na hodnotě 5380, což ale nestačilo pro zastavení 
poklesu. Na této úrovni se neodehrálo nic významnějšího než trocha přešlapování před 
dalším poklesem. 
Zajímavá je úroveň o kousek níž na 5100. Je to technický horizontální support, který vychází 
z lokálních maxim před a po dnu krize 2008. Rozhodně důležitá funkční úroveň. Ještě má 
samozřejmě Dax v zásobě krizové minimum, které je v procentním vyjádření dost až 
nebezpečně daleko. Ale to nechme nyní stranou jako možnou variantu, které nyní klesla 
pravděpodobnost, protože se objevil v pátek tak zvaný reversal day. 
 
Na následujícím grafu je ve větším detailu patrné jak na výše popsané technické úrovni došlo 
k obratu nálady a jak se index Dax během relativně krátké chvíle otočil zpět k otevíracím 
hodnotám. S mírným přesahem přes zmiňovaný support se index odrazil na psychologické 
hranici 5000 bodů a vyrazil vzhůru. Pondělí tedy pokračuje ve znamení růstu a obratový 
signál nadále pokračuje. Pro delší růst bude třeba, aby index zdolal poslední lokální maxima 
poklesu a pak by se mohl dostat až na 6350 bodů. Pokud se tak nestane, tak se Dax může 
dostat zpět na páteční minima a přešlapovat v postranním pohybu, při čemž se opět zvýší 
riziko, že průraz postranního pohybu může být i dolů a ne jen vzhůru, jak by si většina 
investorů přála. 
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Denní graf DAX  (zdroj: Bloomberg) 
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Detail denního grafu DAXu  (zdroj: Bloomberg) 
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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 26.9.2011 Fio banka, a.s. měla platných 15 investičních doporučení. Z toho bylo 6 doporučení k nákupu, 
5 doporučení akumulovat, 3 doporučení držet, 1 doporučení redukovat a 0 doporučení bylo v revizi.  Tuto informaci 
zveřejňuje obchodník na základě povinnosti mu stanovené Vyhláškou č. 114/2006 o poctivé prezentaci investičních 
doporučení §7. 
 


