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V přiložených grafech jednotlivých indexů jsou určité podobnosti a i malé rozdíly. Při bližším 
zkoumání je velmi podobný průběh krize 2008 jak na indexu DAX tak na indexu SP500. Oba 
indexy se propadly během roku 2008 a na začátku roku 2009 o více jak 50%. Tedy prodejní 
panika na akciovém trhu v USA i v Německu nešetřila ani jeden z trhu více či méně. 
 
Na dně krize 2008 se zformovala na obou indexech pěkná reverzní hlava a ramena, po které 
díky efektu QE následoval návrat trhu na téměř před krizovou úroveň. V tomto dvouletém 
růstu  se oba indexy otřepaly o více jak 100% bez rozdílu, zda se jedná o americký nebo 
německý trh. 
 
Rozdíl začíná být patrný v poklesu, který přišel v roce 2011. DAX se propadl z maxima 7530 
bodů o cca 32%. Kdežto index SP500 poklesl „jen“ o necelých 20%. Takovýto údaj není 
samozřejmě překvapují, ale spíš potvrzující, že pokles v roce 2011 je otázkou Evropy. 
Americké akcie byly při výprodejích vnímány jako méně rizikové a svůj pokles zastavily 
o 10% dříve než se dařilo titulům v německém indexu DAX. 
Zatímco index DAX propadl až k poslední technické podpoře u 5000 bodů, která byla poslední 
významnou záchytnou stanicí než by se index sesunul až na dno krize 2008, tak index SP500 
se zastavil už u hranice 1100 bodů. Z pohledu stejného místa na grafu by podpora 5000 na 
indexu DAX odpovídala podpoře 950 bodů na indexu SP500. To je poměrně slušný rozdíl. 
 
Aktuálně od posledního poklesu roste index DAX o něco rychleji, když musí korigovat větší 
pokles. DAX přidal od minima již přes 22%, zatímco index SP500 „jen“ 17,5%. 
Z pohledu investora, který pozice drží a pozoruje dění, je pohled na DAX stále horší než 
pohled na index SP500. Pokud bylo investováno více v amerických akciích, tak si investor 
libuje, že vybral kvalitnější trh se schopností méně klesat a více držet hodnotu. 
 
Situace může nyní být ale zajímavá z pohledu aktivnějšího obchodního přístupu. Index DAX 
nabízí zajímavou příležitost, když na technickou rezistenci 7530 bodů v podobě po krizového 
maxima, má prostor přes 20%, oproti indexu SP500, který již pomalu sahá na rezistenci 
1360 bodů s nabídkou pouhých 5%. 
 
Jsou tedy německé akcie podhodnocené a nabídnou z aktuálních hodnot lepší zhodnocení 
nebo poukazují na nevyřešené problémy v Evropě a zdaleka není vyhráno? 
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Denní graf DAX  (zdroj: Bloomberg) 
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Denní graf SP500  (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. 

 
 


