
Pick of the Week 
Lufthansa Bonus Cap 
Až třetinu své hodnoty mohou ztratit akcie 
německé letecké společnosti Lufthansa, 
aniž by byl dvojciferný procentuální bonus 
výnos v ohrožení. To umožňuje vysoká vo-
latilita podkladové akcie, která se v pos-
ledním období po sérii negativních zpráv 
dostala pod prodejní tlak a v průběhu 
posledního roku ztratila ze své hodnoty 
přes 37 procent. 
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Nová emise 
Express bez omezení 
Klasické Express certifikáty ukazují silné 
stránky při tržní stagnaci nebo v případě 
mírně rostoucích trhů. Nevýhodou je, že 
nabízejí omezený výnos. Není možné do-
sáhnout více než předem stanovené ma-
ximální zhodnocení, i když dojde k výraz-
nému růstu podkladového aktiva. Tuto 
mezeru vyplňují emitenti novou strukturou 
s názvem PerformancePlus certifikáty.  
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 Trading série 
Podpora a rezistence 
Ve spolupráci se Scoach (největší 
obchodní platformou pro strukturované 
produkty) jsme pro čtenáře 
ZertifikateJournal připravili témata, která 
se zaměří na problematiku obchodování -  
oblast tradingu. V dnešní desáté části 
našeho seriálu se budeme zabývat hladi-
nami podpory a rezistence. 
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Portfolio 
Investice v Rusku 
Index RDX, který je kotován na vídeňské 
burze obsahuje 15 ruských společností, 
které jsou obchodovány jako ADR či GDR 
v Londýně, upsal za předchozí tři měsíce 
okolo 18 procent. 
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Další prosím 
Na řadě je Španělsko 
Pro Španělsko je čím dál tím víc 
složitější se financovat prostřednict-
vím kapitálových trhů. V uplynulých 
dnech to musel přiznat i španělský 
ministr financí Cristobal Montoro. 
Poukázal především na enormně vy-
soké úroky, které musí jeho země 
zaplatit, pokud chce vydat nové 
státní dluhopisy. Současné financo-
vání se pohybuje kolem sedmi pro-

cent u desetiletých cenných papírů. 
To znamená jediné. Španělsko již 
není schopno vyřešit vlastními silami 
masivní problémy v bankovním sek-
toru. Je nezbytná pomoc zvenčí. 
Otazníkem pouze zůstává jakou for-
mu bude tato pomoc mít. Ostatní 
členské státy eurozóny v minulosti již 
několikrát naznačili ochotu podpořit 
tuto čtvrtou nějvětší ekonomiku 
Evropy. Pokud se Španělsko dosta-
ne plně do područí záchranného 
fondu eurozóny (EFSF), bude toto 
„privilegium“ spojené s tím, že 
Evropská komise, Evropská centrální 
banka (ECB) a rovněž mezinárodní 
záchranné fondy si vezmou pod 
drobnohled účetnictví, které je spo-
jené se španělskou hospodářskou 
mizérií. Toho se rozhodně chce vyva-
rovat španělský ministerský předse-
da Mariano Rajoy, který tento postu-
pu považuje za potupnou proceduru, 
zraňující hrdost španělského národa, 
v případě, že by avizovaná pomoc 
bylo navázána na uvedené podmín-
ky. Ovšem tento postoj pana Rajoy 

je špatný, především z ekonomické-
ho hlediska. Španělsko potřebuje 
pomoc okamžitě a není čas na stan-
dardně dlouhá jednání a nezávazné 
kompromisy. Španělské dilema již 
napáchalo dostatek škod. Akciové 
trhy zaznamenaly výrazné propady a 
společná evropská měna tendenčně 
oslabuje. Rychlé řešení, které jistě 
nebude znamenat konečnou záchra-
nu, je nezbytně nutné.  

 
Španělští politici snad dojdou k 

rozumu dříve, než jejich řečtí kolego-
vé. Konečně Španělsko je zemí fot-
balu zaslíbenou a současné mi-
strovství Evropy je dobrou příležito-
stí, jak napravit pošramocenou eko-
nomickou reputaci. I když výkony 
španělského národního týmu ve sku-
pině nebyly zdaleka přesvědčivé, je 
na ně výrazně lepší pohled než na 
diskutující politiky ve španělském 
parlamentu, kteří by patrně nejlépe 
udělali, kdyby fandili obhájcům 
evropského prvenství z pohodlného 
rodinného gauče.  

 



 

 

Express	  s	  neomezenou	  participací	  
Víc	  než	  pouhá	  spekulace	  na	  tržní	  stagnaci	  
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E.ON	  (v	  EUR)	  

	  

Sell-‐of	  u	  konce?	  
E.ON	  akcie	  již	  zažily	  lepší	  časy.	  Ale	  prodejní	  tlak	  postupně	  pomíjí.	  Nejpozději	  v	  oblasti	  14,00	  EUR,	  by	  moh-‐
lo	  dojít	  k	  vytvoření	  dna.	  Na	  této	  úrovni	  došlo	  v	  uplynulém	  roce	  k	  obratu.	  

Sef	  vorbei?	  

	  

	  

Hodnocení	  	  
PerformancePlus	   certifikát	   je	   vhodný	   pro	   investory,	   kteří	   chtějí	   plně	   participovat	   na	   kurzovním	   růstu	  
E.ON	  akcie,	  ale	  také	  nechtějí	  vyjít	  naprázdno,	  pokud	  dojde	  k	  tržní	  stagnaci.	  Přirozeně	  také	  u	  této	  Express	  
varianty	  nesmí	  podkladová	  akcie	  trvale	  klesat.	  Pak	  by	  investoři	  mohli	  vyjít	  naprázdno.	  	  

	  

	  

	  

 

Podkladová	  aktiva	  srovnání	  	  
Indexschergewichte	  	   aktuálně	   Perf.	  5	  T.	   Perf.	  1	  M.	   Perf.	  3	  M.	   Perf.	  6	  M.	   Perf.	  1	  J.	  

DAX	  (v	  EUR)	   6.152,49	   0,1%	   -‐4,6%	   -‐13,1%	   8,4%	   -‐14,6%	  

E.ON	  (v	  EUR)	   14,89	   4,6%	   -‐4,1%	   -‐18,5%	   -‐8,8%	   -‐23,3%	  

RWE	  (v	  EUR)	   29,00	   2,7%	   -‐7,0%	   -‐19,8%	   11,3%	   -‐25,1%	  

Enel	  (v	  EUR)	   2,34	   -‐0,8%	   -‐3,6%	   -‐17,7%	   -‐20,2%	   -‐48,8%	  

 

E.ON	  PerformancePlus	  
ISIN/WKN	   DE000DB9ZTA1/DB9ZTA	  

Produkt-‐Typ	   Express-‐certifikát	  

Emitent	  (Rating)	   Deutsche	  Bank	  (Fitch:	  A)	  

Podkladové	  aktivum	   E.ON	  

Max.	  doba	  trvání	   16.	  června	  2017	  

Roční	  prémie	   9,5%	  p.a.	  

Ochrana	   40%	  

Úpis	  (Agio)	   do	  19.	  června	  (1,5%)	  

 
 

Klasické Express certifikáty ukazují 
své silné stránky především při tržní 
stagnaci nebo v případě mírně ro-
stoucích trhů. Nevýhodou je, že na-
bízejí omezený výnos. Není možné 
dosáhnout více než předem stano-
vené maximální zhodnocení, i když 
dojde k výraznému růstu podklado-
vého aktiva. Tuto produktovou me-
zeru vyplňují emitenti novou struktu-
rou s názvem PerformancePlus certi-
fikáty. Tyto cenné papíry spojují ex-

press myšlenku s neomezenou parti-
cipací na rostoucích kurzech.  
 
Express s participací 
Deutsche Bank má v současné době 
v úpisu PerformancePlus certifikát na 
energetický koncern E.ON. Tento 
cenný papír nabízí minimální prémii 
ve výši 9,50 EUR. Prémie bude vy-
placena, pokud podkladová akcie v 
rozhodný den (vždy v polovině červ-
na) překoná svoji emisní úroveň z 21. 

června letošního roku. Pokud se to 
podaří již v roce 2013, bude cenný 
papír splatný minimálně ve výši 
109,50 EUR, o rok později již za 
119,00 EUR atd. Zlatým hřebem 
struktury je, že pokud v rozhodný 
den dosáhne E.ON akcie vyšší per-
formance, než předem definovaný 
cílový výnos, budou na tomto pozi-
tivním hodnotovém vývoji investoři 
participovat v poměru „jedna ku jed-
né“. Jednoduše řečeno, jestliže E.ON 
akcie zhodnotí v prvním roce o 20 
procent (tedy více více než 9,5 pro-
centa), bude cenný papír splacen za 
120,00 EUR. Na rozdíl od běžných 
Callables struktur, bude investorům 
vyplacena skutečná performance.  

 
Ochrana na konci doby trvání  
Ke konečnému zúčtování dojde v 
červnu 2017. Pokud se podkladová 
akcie bude také v den splatnosti ko-
tovat pod svojí referenční úrovní, 
rozhodne o splacení v nominální výši 
nebo ve výši odpovídající tržní úrovni 
bariéra, která se nachází na 60 pro-
centech emisní úrovně. V rámci ne-
gativního scénáře musí investoři ak-
ceptovat ztrátu ve výši nejméně 40 
procent.  

 
Akcie nesmí poklesnout 
PerformancePlus certifikát, je vhodný 
pro investory, kteří chtějí plně parti-
cipovat na růstu E.ON akcie, ale 
rovněž nechtějí vyjít naprázdno, po-
kud dojde k tržní stagnaci. Konec-
konců nová emise může být alterna-
tivou pro investory, kteří v současno-

sti uvažují o nákupu běžné Deep-
Bonus struktury. Ovšem jedno 
podkladová akcie udělat nesmí – 
klesnout. I pro inkasování minimální-
ho výnosu se musí akciový titul na-
cházet v každoročních rozhodných 
dnech nad svoji emisní úrovní. V 
opačném případě mohou investoři 
odejít s prázdnou.  



 

 

Rusko	  v	  neklidné	  době	  
Bonus	  certifikáty	  pod	  drobnohledem	  

ZEMĚ	  &	  REGIONY	   ZERTIFIKATEJOURNAL	  23.2012	   03	  
 

RDX-‐EURO	  

 
Pokles	  
Od	  maxim	  z	  dubna	  2011	  nacházející	  se	  nad	  úrovní	  1	  850	  bodů	  je	  již	  index	  zřetelně	  vzdálen.	  Aktuálně	  se	  
nachází	  podpora	  na	  úrovni	  1	  250	  bodů.	  Pokud	  dojde	  k	  prolomení	  této	  úrovně	  lze	  očekávat	  velmi	  rychlý	  
propad	  až	  k	  hranici	  1	  000	  bodů.	  

Index-‐koncepce	  
Index-‐poskytovatel	   Wiener	  Börse	  

Počet	  akcií	   15	  (fix)	  

Akcie	   ADRs	  a	  GDRs	  (Londýn)	  

Váhové	  zastoupení	   Tržní	  kapitalizace	  

Dividendy	   Price	  index	  

Tržní	  kapitalizace	   127,3	  mld.	  EUR	  

 

Ukazatele	  
52-‐týd.	  maximum	  (odstup)	   -‐23,9%	  

52-‐týd.	  minimum	  (odstup)	   20,1%	  

Div.-‐výnos	   0,8%	  

P/E	  2013e	   4,9	  

Performance	  12	  měsíců	   -‐21,0%	  

Volatilita	  1	  měsíc	   34,7%	  

 
Bonus-‐certifikát	  s	  Cap	  

WKN/ISIN	   Banka	   Doba	  trvání	   Bariéra	   Ochrana	   Bonus-‐výnos.	  (p.a.)	   Ažio	  

AA20NH/DE000AA2oNH1	   RBS	   26.12.2012	   1.000,00	   23,6%	   22,5%	  (42,0%	  p.a.)	   31,0%	  

 

Rusko je aktuálně dobře rozjeté. 
Naopak na ruském akciovém trhu to 
vypadalo ještě před několika týdny 
spíše na "krach", nicméně došlo 
k razantnímu odrazení od dna 
a během jediného měsíce povyskočil 
ruský akciový index RDX o více než 
10 procent. Prochází tak opačným 
vývojem než "akcie" ruského národ-
ního fotbalového mužstva, které 
skvěle vstoupilo do evropského 
šampionátu, ale nakonec došlo ke 
"krachu" již ve skupině. Jediné, co 
tak za sebou Rusko na šampionátu 
zanechalo je několik desítek 
zatčených hooligans po střetu 
ruských a polských "fanoušků". 

 
Protesty	  v	  zemi	  
Kvůli těmto ustupují do pozadí poli-
ticky významné zprávy z Ruska. 
Upozornil na ně transparent jednoho 
z fotbalových fanoušků přímo na 
stadionu, na kterém stálo: "Zastavte 
Putina a KGB". V zemi se formuje 
čím dál více se rozrůstající opozice, 
která se nehodlá smířit s opětovným 
volebním vítězstvím Vladimíra Putina 
a jeho návratem do Kremlu. Minulé 
úterý zaplnily desetitisíce demon-
strantů s vlajkami a transparenty 
centrum Moskvy. Žádají odchod Vla-
dimíra Putina a nové volby. Ruský 
prezident zůstal netečný a poslal 
proti demonstrantům téměř 12 000 
úředníků. 
 
Slabá	  performance	  
V následujících týdnech se Putinovi 
patrně nepodaří nastolit v zemi klid. 

Hrozí tak těžké časy, které se patrně 
podepíší i na burze. Index RDX, který 
je kotován na vídeňské bur-
ze obsahuje 15 ruských společností, 
které jsou obchodovány jako ADR či 
GDR v Londýně, upsal za předchozí 
tři měsíce okolo 18 procent. Pro 
srovnání: EURO STOXX 50 zazna-
menal ve stejném období pokles ve 
výši dvanáct procent. Před několika 
měsíci jsme se zabývali způsobem, 
jak optimálně uchopit investici do 
Ruska. Dali jsme nakonec přednost 
bonus certifikátům před open-end 
indexovými ceritfikáty či ETF. Vedle 
nepokojů má totiž na Rusko negativ-
ní dopad i ochlazení poptávky po 
ropě. Je známo, že Rusko je závislé 
na vývozu ropy a plynu. A právě u 
ropy došlo posledním období k 
výraznému poklesu cen, především z 
důvodu konjunkturálního ochlazení a 
dopadů evropské krize. Proto ani 
dnes nejsou index certifikáty či ETFs 
vhodnou investiční možností. 

 
Používat	  stop-‐loss	  
Naše dřívejší investiční doporučení 
tedy směřovalo k bonus certifikátům, 
po dvou ziskových rolování došlo ke 
zmíněné silné 18-procentní korekci a 
všechny tři aktuálně držené emise od 
RBS se tak propadly do výraznějších 
ztrát. Díky tehdejší volbě odstupu od 
bariér kolem 30 procent však zatím 
nedošlo k potřebě vystoupit z těchto 
pozic, naopak díky tomu, že zbývají 
do splatnosti již pouze tři měsíce, 
vzrostla nadhodnota z tehdejších 
5 procent na současných patnáct, 

což snížilo relativní propad ve srov-
nání s indexem o plných 10 procent. 
Nadhodnota je již velmi vysoká, pro-
to nelze další vstup do těchto inve-
stic doporučit. Přesto se ale vyplatí 
v emisích prozatím setrvat a to nejen 
kvůli zbývajícímu bonus výnosu, 
který u všech emisí přesahuje 50 
procent p.a. Opční modely na 
Bloombergu nám naznačují, že pře-
devším zaříjové emise jsou velmi de-
fenzivně oceněny, emise AA4C2D, 
která aktuálně stojí 15,55 EUR by dle 
modelu měl při aktuální volatilitě stát 
16,20 EUR a emise AA3ZSC místo 
stavájících 15,63 EUR dokonce až 
16,45 EUR. To znamená, že aktuální 
ocenění těchto krátkých emisí počítá 
s podstatně vyšší volatilitou, než kte-
rá aktuálně zmítá ruský index, 
z tohoto pohledu by byl prodej za 
aktuální ceny nevýhodný i přes již tak 
vysokou nadhodnotu. Ale právě kvůli 
již 15-procentní nadhodnotě musí in-
vestoři bonusy neustále sledovat. 
Jakmile by index RDX propadl pod 
své minimum z předchozího měsíce 
na (úroveň 1 224,81 bodů), musí být 
pozice uzavřeny. I tak by časová 
hodnota obsažená v down-and-out 
put opci mohla ještě dopomoci 
k dalšímu navýšení nadhodnoty cer-
tifikátu, aby se dalo i přes další 
poklesy indexu vystoupit z pozice se 
ziskem. Obzvláště při aktuálním de-
fenzivním ocenění zářijových emisí. 

	  
Tento	   text	   byl	   připraven	   Best	   Buy	   Investments	   a	  

nemusí	  se	  shodovat	  s	  míněním	  redakce	  ZertifikateJournal. 
	  

	  

"Tato	   investiční	   strategie	   je	   určena	   pro	  
širokou	  veřejnost	  a	  uvedené	  informace	  jsou	  
obecné,	  mají	   pouze	   informativní	   charakter	  
a	   představují	   názor	   společnosti	   Best	   Buy	  
Investments,	   a.s.	   Upozorňujeme,	   že	  
předkládané	   údaje	   z	  minulosti	   nejsou	  
spolehlivým	   ukazatelem	   budoucího	   vývoje	  
investičního	   nástroje	   nebo	   strategie	   a	   ani	  
očekávaný	   vývoj	   není	   zárukou	   budoucího	  
vývoje.	   Dále	   upozorňujeme,	   že	   společnost	  

Best	   Buy	   Investments,	   a.s.	   neposkytuje	  
k	  investičním	   nástrojům	   obsaženým	   v	  této	  
investiční	   strategii	   individualizované	  
investiční	   poradenství,	   zprostředkování	  
obchodů	   ani	   jiné	   investiční	   služby.	  
Zprostředkování	   obchodu,	   poskytnutí	  
individualizované	   rady	   nebo	   řízení	  
investiční	   strategie	   v	  souvislosti	   s	  touto	  
investiční	   strategií	   je	   možné	   u	   partnerské	  
společnosti	  Sympatia	  Financie,	  o.c.p.,	  a.s."	  
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Ingmar Alde 
 
BayernLB 
Best-of-Express 
 
V současnosti jsou finanční trhy 
velmi nejisté. Historických maxim 
dosahuje Bund-Future, což se na 
druhé straně odráží v historicky 
nízkých úrovních úrokových sa-
zeb. Zároveň se německý index 
DAX nachází v setupném trendu, 
který je doprovázen vysokou vola-
tilitou. V těchto neklidných časech 
investoři požadují jistotu. To 
působivě dokládá i nadále vysoký 
odbyt produktů s kapitálovou ga-
rancí, jakými jsou například certifi-
káty nebo klasické dluhopisy. Ale 
prostředí velmi nízkých úrokových 
sazeb zároveň komplikuje struktu-
rování atraktivních produktů. Je to 
především z důvodu, že produkty 
s garancí kapitálu obsahují tzv. 
Zero-bonds, které jsou v součas-
nosti velmi drahé. Emitentům tak 
zůstává málo prostoru pro nákup 
opcí, které umožní participovat na 
pozitivním zhodnocení zvoleného 
podkladového aktiva (např. Inde-
xu). Smysluplnou alternativou mo-

hou být produkty, které nabízejí 
vysokou míru zajištění.  
BayernLB má od 11.06.2012 v 
úpisu Best-of-Express-dluhopis 
(ISIN DE000BLB2EK8). Tento pro-
dukt se zaměřuje na tři standardní 
německé tituly: BASF, Daimler a 
Siemens. Doba trvání činí maxi-
málně tři roky, ale může dojít k 
předčasnému splacení dluhopisu, 
pokud se jedna ze tří podkla-
dových akcií bude v rozhodný den 
nacházet nad svojí emisní úrovní. 
Pokud se tak stane již v prvním 
roce, bude investorům vyplaceno 
106,55 procenta, po druhém roce 
113,10 procenta. A jestliže se v 
poslední rozhodný den, alespoň 
jedna ze tří akcií dostane nad svoji 
počáteční hodnotu ze dne emise, 
bude vyplaceno 119,65 procenta. 
Pokud všechny tři akcie budou při 
splatnosti pod svoji emisní úrovní, 
následuje splacení ve výši 100 
procent, za předpokladu, že ani 
jedna z vybraných firem neztratila 
v průběhu tří let více než 50 pro-
cent ze své počáteční hodnoty. 
Teprve při propadu přes 50 pro-
cent se dostanou investoři do 
ztráty a bude jim vyplacena 
částka, která se bude rovnat hod-
notovému vývoji příslušné akcie. 
Dluhopisové portfolio, které je se-
staveno podle aktuální úrovně 
úrokových sazeb, zajišťuje inve-
storům reálnou ztrátu hodnoty je-
jich majetku, protože výše inflace 
v současnosti výrazně převyšuje 
výši vyplacených úroků. Ovšem u 
Best-of-Express-dluhopisu existu-
je šance, že dosáhnete atraktivní-
ho výnosu.  

Pick of the Week 
Akcie Lufthansa na dně 
Další pád téměř vyloučen 
 
Až třetinu své hodnoty mohou ztratit 
akcie německé letecké společnosti 
Lufthansa, aniž by byl dvojciferný 
procentuální bonus výnos v ohrožení. 
To umožňuje vysoká volatilita 
podkladové akcie, která se v posled-
ním období po sérii negativních 
zpráv dostala pod prodejní tlak a v 
průběhu posledního roku ztratila ze 
své hodnoty přes 37 procent. Klesa-
jící trend je sice  stále intaktní, ovšem 
opětovný pokles o více než 35 pro-
cent se jeví jako velmi nepravděpo-
dobný - navzdory slabým konjunktu-
rálním očekáváním. Proto chytří in-
vestoři mohou nyní zohlednit nákup 
bonus certifikátu s cap. 
 

 
 

Evropa-Memory 
... 40 procentní ochrana 
na konci doby trvání  
 
Société Générale má ve své aktuální 
nabídce další strukturu Memory Ex-
press (ISIN DE000SG27SX1) na 

podkladový index EURO STOXX 50. 
Referenční hodnota bude stanovena 
21. června. Přesně o rok později doj-
de k prvnímu bilancování. Pokud se 
podkladový index bude nacházet na 
vyšší úrovni, než v den emise, je cer-
tifikát splacen ve výši své nominální 
hodnoty - včetně osmiprocentního 
kuponu. Jestliže se index EURO 
STOXX 50 bude v tento rozhodný 
den kotovat pod svoji referenční 
hodnotou, ale nad tzv. memory bari-
érou, která se nachází na 60 procen-
tech emisní úrovně, bude sice kupon 
vyplacen, ale doba trvání se automa-
ticky prodlouží o další rok. Pouze v 
případě, že se index propadne pod 

memory bariéru, vyjdou investoři na 
prázdno. Samozřejmě, že úroky ne-
budou ztraceny. Jak to bývá v 
případě Memory Express certifikátů  
zvykem, jsou nevyplacené úroky 
centrálně kumulovány a budou vy-
placeny, jakmile dojde v rozhodný 
den ke splnění výše zmíněných 
podmínek. K finálnímu zúčtování 
dojde nejpozději v červnu 2016. Zde 
rozhodne bariéra, která je umístěná 
na 60 procentech emisní hodnoty o 
tom, jestli bude Express splacen za 
nominální hodnotu včetně veškerých 
zadržených plateb, nebo dojde ke 
splacení ve výši odpovídající hodnotě 
podkladového indexu. 

Lufthansa Bonus Cap 
ISIN/WKN	   DE000VT48101/VT4810	  

Emitent(Rating)	   Vontobel	  (Fitch:	  A+)	  

Produkt	  typ	   Bonus-‐certifikát	  s	  Cap	  

Rozhodný	  den	   21.	  června	  2013	  

Bariéra	  (odstup)	   5,704	  EUR	  (35,5%)	  

Bonus-‐výnos(p.a.)	   10,7%	  (10,5%	  p.a.)	  

Ažio	   -‐2,9%	  

Prodej/Nákup	  (Spread)	   8,54/8,58	  (0,5%)	  
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Část	  10:	  Hladina	  podpory	  a	  rezistence 
	  

SERIÁL  ZERTIFIKATEJOURNAL	  10.2012 05 
 

ZERTIFIKATEJOURNAL	  je	  informační	  servis	  firem 
 

ZJ	  Media	  GmbH	  
a	   

Schwingel+Partner	  s.r.o. 
 

Náhorní	  14,	  616	  00	  Brno,	  Česká	  republika	  
Fax:	  +42(0)5	  43236547	  

E-‐mail:info@zertifikatejournal.cz	  
Internet:	  www.zertifikatejournal.cz	  

 

Vydavatel 
Martin	  Svoboda	  

 

Redakce 
Marc	  Klein 

Martin	  Grimm	   
Wolfgang	  Raum	   

 

Objednávky 
info@zertifikatejournal.cz	  

 

Periodika	  vydávání 
Čtrnáctideník	  per	  E-‐mail	  (bez	  právního	  nároku)	  

 

Přihlášení	  

E-‐mailem	  zdarma	  
www.zertifikatejournal.cz 

 

Registrace 
ISSN	  :	  1213-‐8622	  

 
 

Autorská	  práva 
Veškerá	  autorská	  práva	  k	   časopisu	  ZERTIFIKATEJOUR-‐
NAL	  vykonává	  vydavatel.	  Jakékoliv	  užití	  časopisu	  nebo	  
jeho	   části, zejména	   šíření	   jejich	   rozmnoženin,	  
přepracování,	  přetisk,	  překlad,	  zařazení	  do	  jiného	  díla,	  
ať	   již	   v	   tištěné	   nebo	   elektronické	   podobě,	   je	   bez	  
souhlasu	  vydavatele	  zakázáno. 

Rizikové	  upozornění 
Veškerý	   obsah	   ZERTIFIKATEJOURNAL	   byl	   připraven	   v	  
dobré	  víře	   s	  nejvyšší	  možnou	  pečlivostí.	   Za	  data	  a	   in-‐
formace,	   za	   kompetentnost,	   včasnost,	   přenosnost	   a	  
správnost	   publikovaných	   informací	   nenese	   vydavatel	  
žádnou	   odpovědnost.	   Data,	   investiční	   doporučení	   a	  
informace	  obsažené	  v	  ZertifikateJournal	  nesmí	  být	  po-‐
važovány	  za	  nabídku	  k	  nákupu	  nebo	  prodeji.	  Zertifika-‐
teJournal	  nenese	  žádnou	  přímou	  nebo	  nepřímou,	  

 

ZERTIFIKATEJOURNAL je informační servis firem 
 

ZJ Media GmbH 
a  

Schwingel+Partner s.r.o. 
 

Náhorní 14, 616 00 Brno, Česká republika 
Fax: +42(0)5 43236547 

E-mail:info@zertifikatejournal.cz 
Internet: www.zertifikatejournal.cz 

 

Vydavatel 
Martin Svoboda 

Redakce 
Martin Grimm  

Wolfgang Raum  
 

Objednávky 
info@zertifikatejournal.cz 

Periodika vydávání 
Čtrnáctideník per E-mail (bez právního nároku) 

Přihlášení 
E-mailem zdarma 

www.zertifikatejournal.cz 
 

Registrace 
ISSN: 1213-8622 

Autorská práva 
Veškerá autorská práva k časopisu ZERTIFIKA-
TEJOURNAL vykonává vydavatel. Jakékoliv užití 
časopisu nebo jeho části, zejména šíření jejich 
rozmnoženin, přepracování, přetisk, překlad, 
zařazení do jiného díla, ať již v tištěné nebo 
elektronické podobě, je bez souhlasu vydavatele 
zakázáno. 

Rizikové upozornění 
Veškerý obsah ZERTIFIKATEJOURNAL byl při-
praven v dobré víře s nejvyšší možnou pečlivostí. 
Za data a informace, za kompetentnost, včas-
nost, přenosnost a správnost publikovaných in-
formací nenese vydavatel žádnou odpovědnost. 
Data, investiční doporučení a informace obsaže-
né v ZertifikateJournal nesmí být považovány za 
nabídku k nákupu nebo prodeji. ZertifikateJournal 
nenese žádnou přímou nebo nepřímou, náhod-
nou, následnou nebo jakoukoli jinou odpověd-
nost za případné finanční nebo jiné majetkové 
újmy způsobené jakýmkoli užitím publikovaných 
informací.	  
	  	  

	  

 

Ve spolupráci se Scoach (největší 
obchodní platformou pro 
strukturované produkty) jsme pro 
čtenáře ZertifikateJournal připravili 
témata, která se zaměří na 
problematiku obchodování -  oblast 
tradingu. V dnešní desáté části 
našeho seriálu se budeme zabývat 
hladinami podpory a rezistence.  

  
V uplynulých dílech našeho 

seriálu jsme se podrobně věnovali 
základním druhům charts. Technická 
analýza je však velmi rozmanitou 
oblastí. Chart nám nabízí (téměř) 
všechny relevantní informace. 
Kurzovní pohyby mohou být 
rozděleny do tří hlavních kategorií. 
Exitují rostoucí trendy, klesající 
trendy a v případě, kdy neexistuje 
žádný jasný trend, se hovoří o 
postranním (bočním) trendu. Pokud 
bychom se podrobně podívali na 
příslušný chart tak vyjde najevo, že 
jen velmi málo kurzovních změn se 
uskutečňuje lineárně. Zpravidla je 
možné pozorovat vzestupy a poklesy 
jednotlivých kurzů. Tyto vzestupu a 
poklesy můžeme rovněž označit jako 
“dočasné” maxima nebo minima. 
Pokud na určité úrovni dojde ke 
vzniku více “maxim”, označuje 
technická analýza tuto mez jako 
hladinu odporu (rezistence). Na této 
úrovni je prodejní tlak tak velký, že 
převýší nákupní zájem a následkem 
toho začnou kurzy klesat. Opačně se 
chová hladina podpory (support 

level). Zde dojde ke vzniku více 
“minim”. Na této úrovni je nákupní 
zájem silnější, než prodejní tlak a 
následkem toho začnou kurzy opět 
růst. Je zajímavé, že výše popsané 
body zvratu můžeme velice často 
pozorovat u horizontálních linií. Ke 
“změně trendu” tedy vždy dochází 
na podobné cenové hladině. Tento 
údajný jev lze z psychologického 
hlediska velmi snadno vysvětlit. 
Investoři a především tradeři tyto 
úrovně identifikují a následně podle 
nich obchodují. Podle minulosti se 
snaží předjímat budoucnost, což 
odpovídá klasickému přístupu 
traderů, kteří se rozhodují na základě 
technické analýzy. Lze si to 
představit následovně: Kurz akcie 
roste a přibližuje se k potenciální 
hladině odporu. Tradeři, kteří chtějí 
zaujmout long-pozici nyní vyčkávají, 
protože chtějí zabránit tomu, aby při 
vstupu na trh nakoupili za nejvyšší 
cenu. Na protistraně jsou prodejci. Ti 
už v minulosti mohli pozorovat, jak 
se kurz odrazil od hladiny odporu. Z 
tohoto důvodu jsou ochotni na této 
úrovni přikročit k realizaci zisku 
respektive pozice uzavřít. Okolnosti 
tržního chování jsou logicky 
zdůvodněny – tradeři se snaží prodat 
v blízkosti maxim a participovat 
pokud možno v co nejvyšší míře na 
tomto tržním pohybu. Pokud se kurz 
akcie skutečně v oblasti  hladiny 
odporu otočí, začnou být prodejci 
dodatečně nervózní. Nabídka akcií 

neustále roste, prodejní tlak se 
zvyšuje.  V oblasti hladiny podpory 
logicky dochází k opačné reakci. 
Hladiny podpory a rezistence patří 
mezi základní a jednoduché nástroje 
technické analýzy. Jejich největší 
přednost spočívá v tom, že velká 
většina tržních účastníků se snaží 
tyto hladiny identifikovat a podle nich 
pak následně přizpůsobují své 
chování. Pravidlo, kdy lze hovořit o 
hladině podpory a kdy o hladině 
rezistence, je jednoduché. Hladina 
rezistence leží vždy tam, kde 
můžeme maxima spojit vodorovnou 
linií. Odpovídající hladina podpory 
spojuje minima horizontální línií. V 
zásadě platí, čím více bodů se 
nachází na hladině podpory nebo 
rezistence, tím větší bude jejich 

vypovídací schopnost. Kromě toho 
stojí zohlednit také objemy obchodů. 
Čím větší objem obchodů v 
jednotlivém bodě, tím průkaznější je 
linie. Větší objem znamená, že více 
tržních účastníků je přesvědčeno o 
této úrovni a svoje chování podle 
toho přizpůsobuje.  

 
Důležité upozornění: Pokud se 

kurz blíží k důležité hladině 
rezistence, je velmi pravděpodobné, 
že růst se zpomalí, nebo bude 
zastaven. Pokud ale dojde k 
prolomení této hladiny, je to jasné 
znamení pro další růst kurzů. V tomto 
případě byl růst dostatečně silný, 
aby překonal hladinu rezistence. To 
stejné logicky platí v případě poklesu 
kurzů a v případě hladině podpory. 


