
Pick	  of	  the	  Week	  
Gildermeister	  Discount	  
Akcie společnosti si po razantním posílení 
z počátku roku vybraly oddych. Pohybují 
se v pásmu mezi 14,00-15,00 EUR. 
Přesně v polovině tohoto koridoru umístila 
HSBC cap svého discount certifikátu. Po-
kud se akcie bude nacházet na této úrovni 
také letos v prosinci, mohou se investoři 
těšit ze zhodnocení ve výši 13 procent.  
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Singapur	  
Magnet	  pro	  volné	  peníze	  
Kdo je na světě nejkrásnější? Jde nám o 
nejlepší finanční centrum světa. Podle Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC) je v součas-
nosti stále ještě nejoblíbenějším místem 
Švýcarsko, které následuje finanční cen-
trum Londýn. Ale již v příštím roce je 
pravděpodobné, že se na nejvyšší místo 
na slunci dostane asijský Singapur.	   

Hlavní téma · strana 2 

Trading	  série 
Line	  Chart	  
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 sedmé části 
našeho seriálu se budeme zabývat Line 
Chart (Čárovým grafem).  

Nová série · strana 5 

	  

Portfolio 
Pokles	  cen	  zemního	  plynu	  
Rozvoj těžby břidlicového plynu v USA je 
jednou z nejdůležitějších ekonomických 
událostí posledních několika let. Díky to-
muto fenoménu můžeme čekat mnoho 
strukturálních změn – snížení závislosti 
USA na importech energetických surovin 
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Daně	  z	  finančních	  transakcí 
Zvýší	  hospodářská	  rizika	  

Výsledky studie překonaly obavy. 
Zamýšlená daň z finančních tran-
sakcí potrestá nejen ty, kdo způsobili 
finanční krizi, ale rovněž reálné 
hospodářství. Ani cíle sociální 
spravedlnosti nebude dosaženo a 
nové daně drobným investorům ještě 
více ztíží jejich soukromé důchodové 
zabezpečení. Studie analyzuje tři 
hlavní účinky zamýšlené daně z 

finančních transakcí a její imple-
mentaci na opční trhy. Nejprve se 
pomocí delta-hedge strategie zjistí 
celkové zatížení institucionálních 
investorů, které souvisí se zavedením 
daně. Následně pak z toho vyplývají 
pro institucionální investory určité 
problematické stimuly. Konečně tyto 
stimuly mají dopad na další oblasti 
finančních trhů a hospodářské sek-
tory. Studie naznačuje, že zavadením 
daně z finančních transakcí dojde k 
enormnímu zvýšení nákladů jak pro 
institucionální investory (tj. banky, 
pojišťovny, penzijní fondy) tak i pro 
průmyslové podniky, které budou 
touto daní také přímo ovlivněny. 
Využívají totiž standardní opční kon-
trakty ke snížení svých obchodních 
rizik – jakými například je snížení 
výkyvů měnových kurzů nebo jejich 
kompletní neutralizace.  
 
Za druhé, daň z finančních transakcí 
rovněž nepřímo ovlivní nabídku 
produktů pro drobné investory, 
protože opce jsou často podstatnou 

součástí běžných investičních 
produktů, které se standardně 
nabízejí drobným investorům. Jedná 
se například o kapitálové životní 
pojištění, investiční fondy, Exchande 
Trades Products (ETFs), ale týká se 
to rovněž produktů stavebního 
spoření a v neposlední řadě i 
dluhových cenných papírů, ke 
kterým patří investiční certifikáty a 
pákové produkty.  
 

Pro celkové hospodářství to bu-
de znamenat více rizika, ne méně jak 
se nám snaží namluvit politici. Ban-
kám a průmyslovým podnikům, které 
poptávají opce a využívají je pro di-
verzifikaci a řízení rizik, se zavedením 
daně z finančních transakcí masivně 
zvýší náklady na zajištění. To pak v 
mnohých případech povede k úplné 
rezignanaci na zajištění nebo přinej-
menším k omezenému využívání. 
Banky a podniky by tak podstupova-
ly značná dodatečná rizika a celkově 
by došlo ke zvýšení rizika pro celé 
hospodářství. 



 

 

Finanční	  magnet	  Singapur	  
Peníze	  proudí	  do	  země	  
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MSCI	  Singapore	  (v	  SGD)	  

 
Nejdříve	  zotavení,	  potom	  přešlapování	  na	  místě	  	  

Po	  překonání	  krize	  v	  roce	  2009	  došlo	  k	  výraznému	  tržnímu	  zotavení.	  Ovšem	  od	  léta	  2009	  přešlapuje	  MSCI	  
Singapore	  na	  místě	  ve	  velmi	  úzkém	  koridoru	  mezi	  300,00	  až	  380,00	  body.	  

	  

 

Nejvyšší	  dividenfový	  výnos	  
Index	   Div.-‐výnos	  

CROBEX	   5,7%	  

CTX-‐EURO	   5,6%	  

CECE-‐EURO	   5,5%	  

WIG	  20	   5,4%	  

OMX	  Vilnius	  	   5,3%	  

CAC	  40	   5,2%	  

BEL-‐20	   5,0%	  

 
 

Nejnižší	  P/E	  

Index	   P/E	  aktuální	  

RTS	   5,5	  

RDX-‐EURO	   5,5	  

MSCI	  Pakistan	   7,2	  

WIG	  20	   7,2	  

CECE-‐EURO	   8,8	  

SETX-‐EURO	   9,0	  

HSCEI	  China	  H-‐Shares	   9,1	  

 
 

Váhy	  sektorů	  
Finance	   46,2%	  

Průmysl	   25,4%	  

Telekomunikace	   11,6%	  

Necykl.	  spotřeba	   9,2%	  

Zákl.	  spotřeba	   7,5%	  

Ostatní	   0,1%	  

 

Ukazatele	  
52-‐týd.	  maximum	  (odstup)	   -‐9,8%	  

52-‐týd.	  minimum	  (odstup)	   17,7%	  

Div.-‐výnos	   n/a	  

P/E	  2013e	   n/a	  

Performance	  12	  měsíců	   -‐8,8%	  

Volatilita	  1	  měsíc	   11,2%	  

 
Top-‐Tracker	  

WKN/ISIN	   Banka	   Doba	  trvání	   Spread	   Poplatky	   Dividendy	   Poznámka	  

CB850H/DE000CB850H9	   CBK	   Open	  End	   0,4%	   0,0%	  p.a.	   ne	   Non	  Quanto	  	  

 

Kdo je na světě nejkrásnější? Ne, 
nebudeme se zabývat další casting-
show, která vyplňuje hlavní vysílací 
čas mnoha televizních stanic. Jde 
nám o nejlepší finanční centrum 
světa. Podle PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) je v současnosti stále 
ještě nejoblíbenějším místem 
Švýcarsko, které následuje finanční 
centrum Londýn. Ale již v příštím ro-
ce je pravděpodobné, že se na nej-
vyšší místo na slunci dostane asijský 
Singapur.  

 
Mlčící	  bankéři	  
V posledních letech zde došlo k 
přeměně z emerging market na roz-
vinutý průmyslový  stát. Výrazným 
způsobem k této přeměně příspěl 
právě krizí se zmítající segment fi-
nančních trhů. Zatímco v mnoha ze-
mích je od bankovního tajemství 
pozvolna upouštěno, Singapur je po-
važován za místo s nejvíce 
střeženým bankonvím tajemstvím na 
světě. Jeho porušení vede k okamži-
tému uvěznění. Není divu, že mnoho 
miliard se nyní přesouvá směrem do 
Asie. Peníze pocházejí především z 
Evropy.  
 
Ovšem jejich přesný původ nelze 
určit. Nepochybně velká část 
prostředků přichází přímo ze 
Švýcarska, kde se bankovní ta-
jemství začíná podobat děravému 
ementálu. Avšak nejedná se o přímé 
transakce. Mnoho klientů zjevně ruší 
svá švýcarská konta a zakládají si 
prostřednictvím offshore firem si no-

vé účty v pobočkách sídlících přímo 
v Singapuru. Při založení není nutná 
ani osobní přítomnost. 

 
Nelze se divit, že bezmála 50 

velkých globálních bank, jakými jsou 
například Deutsche Bank, UBS či 
Credit Suisse, již v novém finančním 
ráji disponuje odpovídající sítí po-
boček a služeb. Objem obhospo-
dařovaných prostředků překročil 
hranici jednoho bilionu euro (v uply-
nulém roce  došlo ke zvýšení o 25 
procent).  

 
Singapurské finanční centrum je 

ovládáno cizinci. Politické reprezen-
taci to nevadí a proto se stará hlavně 
o vytvoření příznivých rámcových 
podmínek. Příliv hedge-funds nadále 
roste. Jejich manažeři jsou srdečně  
vítáni, zatímco podmínky v USA ne-
bo Evropě se ještě více zpřísňují. 

 
Daňově	  zajímavé	  	  
Kromě bankovního tajemství láká fi-
nanční metropole dalšími atrakcemi. 
Kapitálové zisky jsou zpravidla osvo-
bozeny od daní. Také dědickou daň 
byste zde marně hledali. Všechny ty-
to skutečnosti přivádějí do Singapuru 
enormní bohatství. Nyní je hustota 
milionářů tak vysoká, jako v žádné ji-
né zemi na světě. Podle studie spo-
lečnosti Boston Consultig má v tom-
to pěti-milionovém státě každá sed-
má domácnost jmění minimálně ve 
výši jednoho milionu dolarů.  

 
 

Silný	  začátek	  
MSCI Singapore-index se v uplynu-
lém období vyvíjel odpovídajícím 
způsobem. Od začátku roku zhodno-
til tento tržní barometr kolem 14 pro-
cent. Za uplynulé tři roky si index 
připsal zhodnocení ve výši plných 
53,7 procenta. V současnosti index 
zohledňuje celkem 33 titulů. Ovšem 
celkový trend je určován jen několika 
málo tituly. Pět těžkých indexových 
vah - Singapore Telecom (10,8 pro-
centa), DBS Group Holdings (10,4 
procenta), United Overseas Bank 
(10,0 procent), Oversea-Chinese 
Banking (10,0 procent) a Keppel 
Corp. (6,8 procenta) – dá dohromady 
na pomyslnou misku vah přes 48 
procent z váhy indexu.  
 
Finančně	  zatížen	  
Podle váhy jednostlivých sektorů 
jsou finanční tituly zastoupeny 46 
procenty a mají tak výraznou zásluhu 
na minulém zhodnocení indexu. To 
ovšem není tak překvapující s ohle-
dem na vývoj Singapuru jak finanční-
ho centra v asijském prostoru. Index 
certifikát bez měnového zajištění má 
ve své nabídce Commerzbank (ISIN 
DE000CB850H9).  
 
     Protože podkladové aktivum je 
kalkulováno formou price indexu, 
nelze počítat se započtením vypla-
cených dividend. Na oplátku se emi-
tent zříká ročních manažerských po-
platků.  
 
                           



 
 
 
 
 
 

 

USA	  	  zásoby	  zemního	  plynu	  (l.osa	  odchylka	  od	  max.	  zásob/p.osa	  futures	  kontrakt	  

USA	  
Je	  pokles	  cen	  zemního	  plynu	  u	  konce?	  	  
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Rozvoj těžby břidlicového plynu v 
USA je beze sporu jednou z 
nejdůležitějších ekonomických 
událostí posledních několika let. Díky 
tomuto fenoménu můžeme čekat 
mnoho strukturálních změn – snížení 
závislosti USA na importech 
energetických surovin, zvýšení 
konkurenceschopnosti řady odvětí 
jako jsou chemický či ocelářský 
průmysl a v neposlední řadě růst 
dobře placených pracovních pozic v 
těžařství. Jestli cena zemního plynu 
již našla svoje dno je otázka, která 
trápí především producenty tzv. „dry 
gas“, tedy zemního plynu s 
převažujícím podílem metanu. Cena 
zemního plynu totiž poklesla z 
loňských 5 USD/MMBtu až na 
současnou úroveň kolem 2.3 
USD/MMBtu, což efektivně vhání 
mnoho producentů pod jejich 
produkční náklady. Ty se v případě 
zemního plynu pohybují na úrovni 3-

4 USD/MMBtu. Jak je tedy vůbec 
možné, že jsme se dostali pod 
produkční náklady? Nemají snad 
výrobci snahu maximalizovat zisk a 
tedy omezovat nevýdělečnou těžbu 
až do bodu, kdy nižší nabídka 
způsobí růst ceny a trh se dostane 
do rovnováhy? Současný svět 
zemního plynu je bohužel mnohem 
komplikovanější, než jednoduchý 
mikroekonomický model dokonalé 
konkurence. Pokusme se rozebrat 
postupně hlavní faktory, které 
přispěly k současné situaci na 
zemním plynu a predikovat jejich 
budoucí vývoj. 
 
     1. Extrémně teplá zima způsobila 
akumulaci zásob zemního plynu.  
Zdroje poptávky po zemním plynu 
lze rozdělit do několika hlavních 
kategorií: domácnosti, komerční 
subjekty, průmysl a poptávka ze 
strany elektráren. Orientačně lze říci, 

že všechny hlavní subjekty se podílejí 
na poptávce zhruba stejným dílem.  
 
     2. Těžba z nalezišť bohatých na 
ropu a „wet gas“ umožňuje 
kompenzovat ztráty z levného plynu. 
Jelikož je zemní plyn získáván rovněž 
v rámci procesu těžby ropy či tzv. 
liquids (vyšších uhlovodíků než 
prostý metan, jejichž cena je 
odvozována od cen ropy), zemní plyn 
je de facto vedlejším produktem, 
který je dotován z velmi vysokých 
zisků v rámci prodeje těchto vyšších 
uhlovodíků. Bod zvratu takovýchto 
kombinovaných těžeb se nachází při 
současných cenách ropy na úrovni 2 
USD/Mcf. 
 
     3. Růst poptávky ze strany 
elektrárenských společností by měl 
zabránit podzimní nadkapacitě. 
Pokud by trh zemního plynu závisel 
pouze na sektoru domácností a 
komerčních prostor, pak by celková 
zásoba plynu dosáhla na konci 
sezóny (říjen 2012) pravděpodobně 
5Tcf, což je o 16% více, než tvoří 
maximální kapacita všech zásobníků. 
V takovémto případě by spotové 
ceny zemního plynu mohly bez 
problému spadnout k 1.00 – 1.50 
USD/MMBtu.  
 
     Současné ceny jsou však již 
natolik nízké, že dochází k efektivní 
substituci zemního za uhlí. bez vlivu 
extrémně teplé zimy bychom se 
dnes pohybovali na úrovni historicky 
průměrných zásob a tedy i 

standardních cen zemního plynu 
kolem 3-3.5 USD/MMBtu. Extrémně 
chladné či teplé léto může 
samozřejmě podmínkami ještě 
zamíchat, je nutné ale mít zřetel na 
podkladovém trendu růstu poptávky 
ze strany elektráren a nevěnovat 
pozornost pouze aktuální 
nadkapacitě. Stále platí i naše 
myšlenka pozitivního náhledu na 
producenty zemního plynu a 
negativního vývoje ETF:UNG na 
dlouhodobé bázi. Roční kontango na 

futures křivce dosahuje stále 45% 
p.a. Přesto relativní výkonnost bude 
do konce roku pravděpodobně 
volatilnější než v předchozích šesti 
měsících a přední měsíce kontraktů 
na zemní plyn posílí.  
 
Tento	  text	  byl	  připraven	  Best	  Buy	  Investments	  a	  nemusí	  se	  
shodovat	  s	  míněním	  redakce	  ZertifikateJournal. 

Společnost	  Best	  Buy	  Investments,	  a.s.	  byla	  založena	  v	  roce	  
2007	  a	  svým	  klientům	  nabízí	   investiční	  strategie	  založené	  
na	  nejmodernějších	  investičních	  instrumentech,	   jako	  jsou	  
investiční	  certifikáty,	  opce,	  ETF	  a	  další.	  

	  

http://www.bbi.cz
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Petr	  Ondřej	  

Bank	  Gutmann	  
Certifikáty	  doplní	  portfolio	  
 
Banka Gutmann vstoupila na 
český trh v minulém roce 
otevřením pobočky v Praze. Tato 
privátní banka se specializuje na 
správu majetku pro klienty s dis-
ponibilním majetkem od 1 milionu 
eur. V případě perspektivních 
klientů, kteří budou svůj vklad 
postupně navyšovat, otevírá účty 
již od půl milionu eur. Klienti mají 
možnost držet na svém účtu 
širokou škálu finančních 
instrumentů. Samozřejmostí je 
přístup na světové akciové burzy, 
obchodování klasických korporát-
ních a státních dluhopisů nebo in-
vestice do podílových fondů 
včetně ETF od nejrůznějších 
investičních společností. Banka 
má samozřejmě přístup i na burzy 
jako Euwax nebo Scoach a klienti 
tak mohou obchodovat i s certi-
fikáty. Díky přímému kontaktu s 
emitenty certifikátů připadá v 
úvahu také mimoburzovní trh. 
Spolupráce s emitenty umožnuje v 

případě zájmu klienta připravit 
vlastní emisi na základě konk-
rétních požadavků. Od minulého 
roku nabízí banka Gutmann 
klientům i zajištění eurových inves-
tic do české koruny a umožňuje 
tak vyhnout se měnovým rizikům. 
Samozřejmě nelze očekávat, že by 
se klient ve výše uvedeném 
rozsahu možností sám orientoval 
a využil plně jeho potenciálu. 
Klient může dát proto bance 
mandát k aktivní správě majetku 
bez nutností jeho další asistence 
(tzv. diskreční správa) a nebo 
využít možnosti pouze 
investičního poradenství. V 
případě aktivní správy se stará o 
svěřené prostředky tým portfolio 
managementu, který implementuje 
na úrovni portfolia klienta 
investiční strategii banky Gut-
mann, soustředící se na regionální 
a sektorovou alokaci. Součástí je i 
stanovení optimálního podílu ak-
ciové a dluhopisové složky portfo-
lia s případným zapojením alterna-
tivních investic, jako např. ko-
modit.. Finální rozhodnutí je ale 
vždy pouze a jenom na klientovi. V 
tomto případě dává smysl využít 
možností certifikátů, kde klient 
může volit mezi produkty s 
různými vlastnostmi a parametry. 
Aktivní správa a investiční porad-
enství banky Gutmann mohou být 
využívány klientem paralelně. Díky 
pohodlnosti a efektivitě hraje ak-
tivní správa pro klienty ve většině 
případů hlavní roli. Investiční 
poradenství a certifikáty pak slouží 
jako doplněk, pomocí kterého lze 
správu aktiv dále individualizovat.  

Pick	  of	  the	  Week	  
Gildemeister	  si	  oddechuje	  	  
Příznivé	  šance	  pro	  discount	  	  
 
Německá společnost Gildemeister, 
světový lídr ve výrobě obráběcích 
strojů, prezentovala uplynulé úterý 
své hospodářské výsledky, které 
překonaly již tak vysoká tržní 
očekávání. I přes přírůstky se dopo-
sud koncern pevně drží svých 
celoročních prognóz, ale již nyní 
došlo k oznámení, že za fiskální rok 
2012 dojde ke zvýšení dividend. Ak-
cie společnosti si po razantním 
posílení z počátku roku vybraly od-
dych. Pohybují se v pásmu mezi 
14,00-15,00 EUR. Přesně v polovině 
tohoto koridoru umístila HSBC cap 
svého discount certifikátu. Pokud se 
akcie bude nacházet na této úrovni 
také letos v prosinci, mohou se 
investoři těšit ze zhodnocení ve výši 
13 procent.  

	  
Parkování	  hotovosti	  
Ochrana	  proti	  inflaci	  s	  	  
kapitálovou	  garancí	  	  
 
Morgan Stanley má aktuálně v úpisu 
nový inflační dluhopis (ISIN 

DE000MS0KGD3). V prvním roce je 
stanoven pevný kupon ve výši čtyř 
procent – pak o výši ročního kuponu 
rozhodne míra inflace v eurozóně, 
kterou měří spotřebitelský index 
HVPI (bez tabákových produktů). 
Ovšem investoři mohou počítat s 
tím, že obdrží minimálně 3,0 procen-
ta p.a. a na konci doby trvání (květen 
2017) jim emitent garantuje splacení 
nominální hodnoty v plné výši.  
 

Zlato	  s	  jistotou	  	  
Částečná	  garance	  a	  Cap	  	  
 
Bez kapitálové garance, ale  částeč-
né (80procentní) zajištění, má nový 

Gold certifikát od Goldman Sachs 
(ISIN DE000GT04DW2. Na růstu zla-
ta investoři participují v poměru „jed-
na ku jedné“ až do výše 75 procent z 
emisní ceny podkladového aktiva. Po 
odečtení emisního ažia tak investoři 
mohou dosáhnout maximálního 
výnosu 73,3 procenta nebo 11,6 
procenta p.a. Jako kompenzace za 
ohraničený výnos je riziko ztráty 
omezeno na 20 procent – bez ohledu 
na to, jak nízko pod referenční cenou 
se bude kotovat cena zlata při splat-
nosti splatnosti produktu za pět let. 
Investoři mohou počítat s vyplace-
ním částky minimálně ve výši 80,00 
EUR za certifikát. 
 

Gildemeister	  Discount-‐certifikát	  
ISIN/WKN	   DE000TB90D95/TB90D9	  

Emitent	  (Rating)	   HSBC	  Trinkaus	  (Fitch:	  AA)	  

Produkt	  typ	   Discount-‐certifikát	  

Rozhodný	  den	   21.	  prosince	  2012	  

Cap	  (Odstup)	   14,5548	  EUR(-‐1,0%)	  

Maximalní	  výnos	  (p.a.)	   13,0%	  (20,6%	  p.a.)	  

Discount	   12,4%	  

Prodej/Nákup	  (Spread)	   13,23/13,27	  (0,3%)	  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Příklad: 
 
V našem příkladě je znázorněn vývoj 
německého akciového indexu DAX 
za posledních 12 měsíců. Je na první 
pohled patrné, že začátek nakresle-
né linie se nachází vlevo a konec je 
možné najít vpravo nahoře. Navzdo-
ry několika jasně viditelných korekcí 
je v současnosti možné u tohoto 
podkladového aktiva identifikovat 
nadřazený vzestupný trend.  
 

1x1	  Trading 
Část	  7:	  Line	  Chart	  (Čárový	  graf) 
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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 sedmé části 
našeho seriálu se budeme zabývat 
Line Chart (Čarovým grafem).  
 

Především v krátkodobém 
časovém horizontu používají tradeři 
širokou paletu nástrojů zejména pro 
analýzu podkladových aktiv. Rychlou 
a poměrně jednoduchou technikou 
může být právě již zmíněná 
technická analýza. Technická 
analýza se zaměřuje pouze na grafy 
(charts) a ostatní informace 
nezohledňuje.  

 
Avšak “žádný graf není absolutně 

indentický”. Mezi nimi existují 
významné rozdíly. Pomocí několika 
příkladů si ukážeme, v čem tyto 
rozdíly spočívají.  

 
Začneme Line Chart neboli 

čárovým grafem. Vzhledem k tomu, 
že linka vždy představuje spojení 
mezi dvěma body, je relevantní 
vědět, jak tyto body získáme. 
Odpověď je velmi jednoduchá. 
Uzavírací kurzy během sledovaného 
časového období (například 
závěrečné denní kurzy), jsou jako 
body zanášeny do grafu. Line Chart 
znázorňuje spojnice závěrečných 

kurzů během určitého časového 
období. Line Chart je populární 
především proto, že tímto 
jednoduchým způsobem lze snadno 
rozpoznat určité základní tendence. 
Z tohoto důvodu lze Line Chart 
využít jen zpravidla k tomu, když 
chceme získat představu o 
dlouhodobém vývoji. Pro krátkodobé 
trading a rychlá rozhodnutí, nabízí 
Line Chart příliš málo informací. Jaké 
další  dodatečné informace Line 
Chart investorům upírá, uvidíte záhy.  

 
Jednotlivé údaje o hodnotách 

kurzů mohou být doplněny údaji o 
objemech obchodů. Tyto údaje se 
zpravidla znázorňují v podobě různě 
vysokých sloupců na ose x.  

 
Traderům, kteří se zaměřují na 

vyhodnocování grafů může Line 

Chart jako vhodný nástroj pro 
vyhledávání standardizovaných 
formací nebo ke klasické analýze 
příslušných trendů. Ovšem Line 
Chart nachází často uplatnění také 
při analýzách prostřednictvím tzv. 
technických indikátorů. 

 
Například použití Line Chart je 

velmi časté při analýzách pomoci 
metod klouzavých průměrů, při 
analýzách divergencí mezi kurzem a 
vybraným oscilátorem. V poslední 
období je Line Chart aplikován 
rovněž u některých globálních 

indikátorů typu šíře trhu.  
 
Jak již bylo zmíněno výhodou 

Line Chart je především jejich 
jednoduchost a přehlednost.  

 
Potenciální nevýhody Line Chart 

se plně projeví pokud je srovnáme s 
grafy, které zachycují nejen uzavírací, 
ale rovněž maximální, minimální 
případně také otevírací kurzy. 

 
 Nevýhodu lze také spatřit v nižší 

informační hodnotě a možnost jejich 
zkreslení při použití různých měřítek.  


