
Pick	  of	  the	  Week	  
Gold	  Discount	  Call	  
Cena zlata zastavila prozatím svůj pokles. 
V předchozích týdnech trojská unce 
výrazně „znehodnotila“. Mnoho tržních 
spekulantů bylo nuceno uzavřít své long 
pozice. Vliv na prodej tohoto drahého ko-
vu měla rovněž stávka kupujících v Indii. 
Také dle mínění mnoha expertů se cena 
zlata dostala na atraktivní úroveň. 
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Sociální	  sítě	  
New	  Economy	  2.0	  
Současné tržní ocenění společnosti Face-
book již ve velké míře reflektuje  „zlatou“ 
budoucnost.  V dalších měsících lze oče-
kávat, že se Facebook hipíci budou vše-
možně snažit podpořit růstový trend. Ale 
existujících 900 milionů uživatelů naráží na 
limity růstu. Dobrým přikladem je historie 
akcie společnosti Yahoo, 
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Trading	  série 
Candlestick	  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 osmé části 
našeho seriálu se budeme zabývat Cand-
lestick Chart (Svícovým grafem). 
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Portfolio 
Reverse	  Bonus	  stabilizuje	  	  
V současném tržním prostředí nabízejí za-
jímavé výnosy struktury jakými jsou 
například Reverse Bonus certifikáty. Zej-
ména kvůli nedávnému výraznému 
nárůstu volatility. 
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Geniální	  12letá	  ekonomka 
Veřejnoprávní	  occupy	  

Na počátku týdne uveřejnil bývalý 
zpravodaj České televize v Rusku 
Josef Pazderka v hlavním vysílacím 
čase reportáž s příznačným názvem:  
- GENIÁLNÍ 12LETÁ EKONOMKA - s 
následujícím obsahem: “Dostala 
přezdívku finanční génius. Dvanácti-
letá Viktoria Grantová z kanadského 
Ontaria má vědomosti, které jí může 
závidět lecjaký ekonom světového 

formátu. Její propracovaná kritika 
kanadského bankovního sektoru 
získala na internetu stovky tisíc 
příznivců a mnozí jí věští zářnou bu-
doucnost …Vypadá obyčejně, 
dvanáctiletá Viktoria Grantová jako 
každé dítě ráda běhá. Zvládá 
dokonce i fotbal. Grantovi ale nejsou 
obyčejní rodiče. Každý týden učí děti 
ekonomii a vysvětlují jím, jak prak-
ticky fungují banky. Viktorie chytá 
vědomosti neuvěřitelně rychle. Ve 
dvanácti toho ví o finančních trzích 
víc než většina dospělých. Kritiku 
kanadských bank si původně 
připravila do školy. Otec ji ale dal na 
internet a pro statisíce lidí se z ní 
stala senzace.” …když Viktoria 
promluví…”Banky i vláda se spojily, 
aby se finančně obohacovaly na úkor 
běžných lidí”... Řada ekonomů kroutí 
nad Viktoriiny argumenty hlavou, jiní 
jsou nadšeni. “Není překvapující, že v 
dobách ekonomické krize jsou lidé z 
bank hodně rozčarovaní”- říká v 
reportáži Louis Gagnon - ekonom 
Queen’s Universiry School of Busi-

ness, Ontario. A reportér pokračuje: 
“Není vlastně důležité jestli Vikroriiny 
názory nakonec vyhrají, tahle holka 
už má ve dvanácti ekonomický zák-
lad, o kterém si mnozí mohou nechat 
jenom zdát. Nechybí ji ani velké 
sebevědomí.” Nikdy nepochybujte, 
že malá skupina lidí může změnit 
svět…uzavírá reportáž větou Victoria 
Grantová, geniální ekonomka. A náš 
reportér dodává…Mladý ekonomický 
zázrak z Kanady se chce této zásady 
držet a čeřit vodu kdykoliv to půjde.  
 
     Bývalý moskevský zpravodaj se 
po vzoru hnutí occupy vypravil na 
Wall Street. Tímto způsobem chce 
ovlivnit veřejné mínění a co nejvíce 
démonizovat banky. Skutečně na 
12leté dítě se velmi špatně útočí. 
Doufejme, že jeho příští reportáž 
bude o nejznámějším Čechovi (na 
You Tube vystupuje tento génius 
pod přezdívkou Šílený Ota). Za spot 
pouze o délce sedm sekund má 
desetinásobně více příznivců než 
Viktorie. 

 



 

 

New	  Economy	  2.0	  
Facebook-‐IPO	  způsobilo	  novou	  internetovou	  euforii	  	  
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Solactive	  Social	  Networks-‐Index	  

 

	   	   	   	  

Předčasný	  růst	  
Euforie	   kolem	   Facebooku	   vyhnala	   také	   ostatní	   akcie	   ze	  
segmentu	   sociálních	   sítí	   vzhůru.	   Také	   zde	   se	   současná	  
tržní	  konsolidace	  postarala	  o	  pokles	  hodnot.	  	  

 

Facebook oslavil minulý týden svůj 
burzovní debut. Jeho akcie se začaly 
obchodovat na technologické burze 
NASDAQ. Emisní cena byla na úrovni 
38,00 USD a v rámci úpisu bylo na-
bídnuto přes 420 milionů kusů akcií.  
Velikost emise tak přesáhla 16 mili-
ard USD a celkový objem transakce 
(včetně opcí) se vyšplhal na 18 mili-
ard USD. IPO Facebooku tak patří 
mezi tři nejdražší v americké historii. 
První je Visa, která v roce 2008 
získala kolem 19,7 miliardy USD. 

Následuje General Motors, který v 
roce 2010 emitoval cenné papíry v 
celkové hodnotě 18,1 miliardy USD. 
Jisté je, že se jedná o největší IPO in-
ternetové společnosti. S ohledem na 
emisní cenu má nyní Facebook bur-
zovní hodnotu vyšší než 100 miliard 
USD. Přitom tato sociální siť dosáhla 
v předchozím roce obratu pouze ve 
výši 3,7 miliardy dolarů a zisku kolem 
1 miliardy USD. Jen pro srovnání: 
Německá automobilka Daimler má 
burzovní kapitalizaci pouze necelých 

40 miliard USD. Naproti tomu loňský 
obrat firmy byl kolem 106,5 miliardy 
EUR a koncern dosáhl zisku ve výši 
5,7 miliard EUR. Samozřejmě že 
očekávané tempo růstu Facebooku 
je podstatně vyšší. Nicméně také 
současné ocenění společnosti již ve 
velké míře reflektuje tuto „zlatou“ 
budoucnost. V dalších měsících lze 
očekávat, že se Facebook hipíci bu-
dou všemožně snažit podpořit 
růstový trend. Ale existujících 900 
milionů uživatelů naráží na limity 
růstu. Dobrým přikladem je akcie 
společnosti Yahoo, která se začala 
obchodovat na burze již v roce 1996. 
V rámci boomu tzv. New Economy 
se cena akcií této společnosti dosta-
la do utopických výšek. Analytici a 
investoři si byli zajedno, že nic a nik-
do nemůže ohrozit dlouhodobý 
úspěch. Ovšem pohled na graf po-
stačí k tomu, abychom si reálně uká-
zali, jak rychle se extrémně dobré 
vyhlídky mohou proměnit v přešla-
pování na místě (v tom lepším slova 
smyslu). Emitenti derivátů oznámili 

doplnit Facebook paletou rozličných 
struktur. V nábidce je celá řada WA-
VEs, Turbos, Warrants a také Dis-
counter nebo Bonusů. Díky svému 
burzovnímu ocenění bude Facebook 
ve velmi krátké době přijat do báze 
mnoha indexů. Velmi rychlé to bude 
v případě barometru Solactive Social 
Networks (SONIX). Poskytovatel in-
dexu (společnost Structured Soluti-
ons) s touto variantou počitala již v 
případě tzv. „Fast Entry“ pravidla. 

 
Index	  sítí	  
Tento tržní  barometr zohledňuje 
největší a nejlikvidnější burzovně ko-
tované společnosti, jejichž hlavním 
předmětem činnosti jsou platformy 
sociálních sítí. Do své hodnoty index 
započítává také vyplacené dividendy 
a váha jedné společnosti je omezena 
na maximálně 20 procent. Díky pro-
cesu „Fast Entry“ se tak nemusí če-
kat až do dalšího oficiálního termínu 
obměny indexu a akcie může být v 
kalkulaci indexu zohledněna již po 
druhém dni obchodování (tedy již 21. 
května). Solactive index zhodnotil od 
počátku roku o 17,3 procenta a 
nebýt poklesu posledních týdnů, 
přesáhla by jeho performace 30 pro-
cent. V dlouhodobém horizontu to už 
tak růžové není. SONIX se začal kal-
kulovat 13. ledna 2011 na úrovni 
100,00 bodů. Aktuálně se hodnota 
indexu pohybuje kolem 106,00 bodů, 
tedy nevýrazné plus ve výši necelých 
šest procent. Jen o málo lepší než na 
eurové bázi kalkulovaný index MSCI 
World. Přesto je tento tracker z na-

bídky Société Générale (ISIN 
DE000SG10SN8) v současnosti asi 
nejlepším Open-End řešením, které 
může extrémně rychle reagovat na 
Facebook-IPO. Francouzi mají již ve 
své nabídce také příslušné pákové 
produkty. Například Open End Turbo 
s Knock Out na úrovni 80,00 index 
bodů (ISIN DE000SG2YEP7). S tímto 
produktem mohou investoři partici-
povat na rostoucích kurzech s pákou 
ve výši 2,9. Aktuálně je odstup od 
Stopp-loss bariéry téměř 25 procent. 
O trochu více trpělivosti je nutné mít 
s indexem Solactive Web 2.0., u kte-
rého chybí odpovídající možnost 
„Fast Entry“. Příští prověření složení 
indexu se uskuteční v polovině červ-
na a odpovídající produkt byl v na-
bídce Deutsche Bank (ISIN 
DE000DB8BTR8). Ovšem již před 
více než rokem se rozhodla tento 
produkt  vypovědět, což s ohledem 
na Facebook eurforii a doženou per-
formace (za pět let ca. 90 procent na 
USD bázi) nebylo příliš šťastné řeše-
ní.  

Yahoo	  	  

 

	   	   	   	  

Divoká	  jízda	  
Yahoo	  bylo	  nejprve	  na	  burze	  oslavováno	  jako	  super	  inter-‐
netová	  akcie.	   S	   koncem	  boomu	  New	  Economy	   to	   šlo	   ra-‐
santně	  dolů.	  Opětovný	  comeback	  akcie	  je	  vyloučen.	  

 



 
 
 
 
 
 

 

Reverse	  Bonus	  umožní	  stabilizovat	  portfolio	  
Jak	  paticipovat	  na	  tržních	  poklesech	  	  
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DAX	  Performance	  

 

	   	   	   	  

V současném tržním prostředí 
nabízejí zajímavé výnosy struktury 
jakými jsou například Reverse Bonus 
certifikáty. Zejména kvůli nedávnému 
výraznému nárůstu volatility. 
Vybranné cenné papíry na německý 
index DAX s jednoroční dobou trvání 
umožní dosáhnout bonus výnosu ve 
výši přes jedenáct procent. Přitom 
zvolené bariéry jsou nad úrovní  
dosažených historických maxim 
hlavního německého akciového 
indexu. Teoreticky je samozřejmě 
možné dosáhnout ještě vyšších 
zisků. Pro investory je však nezbytně 
nutné přesně znát struktury těchto 
cenných papírů a pochopit jejich 
funkci.  Ve srovnání s běžnými Bonus 
certifikáty je při emisi Bonus Reverse 
certifikátů umístěna bariéra výrazně 
nad cenou podkladového aktiva. 

Pokud v průběhu doby trvání nikdy 
nedojde k prolomení této bariéry, 
bude investorům při splatnosti 
vyplacena minimálně bonus výnos.  
 
Možnost	  vyšších	  výnosů	  
Pokud to bude pro investory 
výhodnější orientuje se jejich 
hodnota při splatnosti podle 
hodnotového vývoje zvoleného 
podkladového aktiva – jen s 
opačným znaménkem. Za určitých 
předpokladů může být skutečně 
dosažený výnos vyšší než předem 
avizovaný bonus výnos. Důležitým 
faktorem při výběru vhodného 
Reverse Bonus certifikátu je také 
nadhodnota papíru ve srovnání 
s klasickým Short certifikátem bez 
bonusového mechanismu.	   Například 
pokud se	   hlavní německý akciový 

index do poloviny listopadu nikdy 
nepřehoupne přes hodnotu 7 500 
bodů, což by z dnešního pohledu 
znamenalo nárůst o zhruba 20 
procent, bude majitelům Reverse 
Bonus certifikátu z emisní dílny 
Goldman Sachs (GT0HWP) 
vyplacena za 6 měsíců částka 
minimálně ve výši 85,00 EUR. To při 
aktuálním kurzu (81,66 EUR) 
znamená pro investory výnos ve výši 
4,1 procenta, v přepočtu tedy 8,5 
procent p.a. Při stejné či vyšší 
bariéře určitě investor najde i 
certifikáty s vyšším bonusovým 
výnosem, nicméně nadhodnota 
těchto certifikátů bude podstatně 
vyšší, což nadproporcionálně zvyšuje 
riziko a ztráty při prolomení bariéry a 
zároveň snižuje výnosnost papíru při 
propadech akciového trhu pod 
bonusovou úrovní.	   Investoři navíc 
mohou dosáhnout ještě lepšího 
zhodnocení , pokud se DAX bude při 
splatnosti produktu kotovat pod tzv. 
bonus level, která byla při emisi 
stanovena ve výši 5 500 bodů. V 
tomto případě se zpětná odkupní 
hodnota produktu stanoví z reverse 
ceny (který zpravidla odpovídá  
dvojnásobku realizační ceny - v 
našem příkladě 2 x 7 000 bodů), a 
stavem indexu při splatnosti. Jestliže 
se bude v polovině listopadu kotovat 
DAX na úrovni 5 000 bodů, bude 
následovat splatnost certifikátu ve 
výši 90,00 EUR. Avšak pokud se 
investoři zřeknou této dodatečné 
šance na výnos, mohou při svých 
investičních rozhodnutích zohlednit 

variantu s Capped Reverse Bonus 
certifikáty. Při srovnatelných 
paremetrech se jejich výnos zvýší na 
5,8 procenta (čili 12 procent p.a.), 
tedy ještě o zhruba 1,7 procenta na 
půlročním horizontu. 	  
 
Stabilizace	  portfolia	  
V zásadě jsou Reverse Bonus 
certifikáty vhodné pro investory, kteří 
očekávají negativní tržní vývoj, nebo 
přinejmenším tržní stagnaci, ale na 
druhé straně nevylučují mírný růst 

kurzů. Protože se ceny těchto papírů 
zpravidla vyvíjejí protichůdně vůči 
ostatním typům investičních 
certifikátů, mohou být velmi 
vhodným doplněním široce 
diverzifikovaných investičních 
portfolií a zajistit jejich nutnou 
stabilizaci.  
	  
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.	  
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Erik	  Podzuweit	  

Goldman	  Sachs	  
Proti	  nízkým	  úrokům	  
 
Floored Floater-dluhopisy nabízejí 
způsob jak uniknout současným 
nízkým úrokovým sazbám. Tyto 
produkty jsou vybaveny minimál-
ním úrokovou sazbou. Kromě toho 
jsou kuponové platby navázány na 
referenční úrokovou sazbu 
například tříměsíční EURIBOR. 
Pokud referenční úroková sazba 
překročí minimální úrokovou saz-
bu, dojde v následujících obdo-
bích ke zvýšení kuponu. Majitelům 
Floored-Floater bude na konci 
doby trvání vyplacena nominální 
hodnota. Investoři tak podstupují 
riziko bonity emitenta. To zname-
ná, že v případě insolvence dluž-
níka může dojít i k totální ztrátě in-
vestice. Příkladem může být nově 
emitovaný Floored Floater od 
Goldman Sachs (ISIN 
XS0585363426). Jeho hodnota je 
navázána na tříměsíční EURIBOR 
a každé čtvrtletí nabízí úročení mi-
nimálně ve výši 3,10 procenta p.a. 
Funkce tohoto Floored Floater-

dluhopisu je poměrně jednoduchá. 
Výše čtvrtletních úrokových plateb 
se odvíjí podle tříměsíčního EURI-
BORu. Pokud se například tato re-
ferenční úroková sazba nachází v 
rozhodný den na úrovni 4,80 pro-
centa, održí majité dluhopisu na 
konci příštího čvrtletí rovněž ku-
pon ve výši 4,80 procenta p.a. Za-
tímco při sazbě například na úrov-
ni 1,40 procenta jim bude vypla-
cen minimální úrok ve výši 3,10 
procenta p.a. Tyto dluhopisy jsou 
především  vhodné pro investory, 
kteří očekávají, že v následujícím 
období dojde ke zvýšení úro-
kových sazeb, ale aktuálně hledají 
rentabilní minimální úročení. S oh-
ledem na svoji strukturu mohou 
být tyto dluhopisy považovány ta-
ké za alternativu k tzv. inflačním 
dluhopisům. Díky zabudované 
100procentní ochraně kapitáku 
mají Floored Floater dluhopisy de-
fenzivní charakter, i když je zde ri-
ziko vyšší než u státních dluhopisů 
nebo účtů, které se úročí podle 
sazeb peněžního trhu. Bonita emi-
tentů se odráží ve vyšším riziku, 
ale v konečném důsledku také 
umožní nabídnout vyšší úrokové 
sazby. Úvěrové riziko nemá vliv 
pouze při splatnosti dluhopisů, ale 
ovlivňuje i cenu na sekundárním 
trhu. Pokud dojde ke zlepšení bo-
nity emitenta, vzroste na sekun-
dárním trhu cena Floored Floater 
dluhopisu a naopak. Důležité: již 
zmíněná ochrana zainvestovaného 
kapitálu je zajištěna jen na konci 
doby trvání, v případě předčasné-
ho prodeje mohou být ceny i nižší 
než je nominální hodnota.  

Pick	  of	  the	  Week	  
Dobrá	  výchozí	  pozice	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Zlato	  má	  nákupní	  úroveň	  
 
Cena zlata zastavila prozatím svůj 
pokles. V předchozích týdnech 
trojská unce výrazně „znehodnotila“. 
Mnoho tržních spekulantů bylo nu-
ceno uzavřít své long pozice. Vliv na 
prodej tohoto drahého kovu měla 
rovněž stávka kupujících v Indii. Také 
dle mínění mnoha expertů se cena 
zlata dostala na atraktivní úroveň. 
Navíc je stále více pravděpodobné, 
že americký Fed opět spustí svůj 
stroj na tisknutí nových peněz. Cel-
kově vzato existuje v současnosti 
dobrá výchozí pozice pro opětovný 
růst ceny zlata, které dosáhlo dobré 
nákupní úrovně. Na tomto trendu je 
možné participovat nejlépe prostřed-
nictvím struktury Discount Call, která 
investorům nabízí atraktivní výnosy.  

 

Novinka	  	  
Francouzské	  dluhopisy	  	  	  	  	  	  	  	  	  
s	  finanční	  pákou	  	  
 
Skotská RBS poprvé emitovala MI-
NIs na francouzský OAT Future, 
který je například považován za pro-

tipól německého BUND-Future. Kon-
trakt je kalkulován na burze EUREX a 
zohledňuje francouzské státní dluho-
pisy s dobou trvání v rozmezí 8,5 až 
10,5 roků a nominálním kuponem ve 
výši šest procent. Prostřednictvím 
MINIs produktů mohou investoři 
sázet jak na rostoucí tak i na klesající 
kurzy OAT Futures. Pro tyto produkty 
nabízí RBS páku mezi osmi až 18.  
 

Zdvojnásobení	  
Top	  Bonus	  na	  podkladový	  
index	  EURO	  STOXX	  50	  
 
Credit Suisse má ve své aktuální na-

bídce Top Bonus (ISIN 
DE000CS8AKD1) na podkladový in-
dex EURO STOXX 50.  Funkce toho-
to produktu je poměrně jednoduchá: 
13. června bude s konečnou platno-
stí stanovena výchozí hodnota a o 
pět let později bude zúčtováno. Po-
kud tento barometr zhodnotí o mini-
málně 15 procent, bude certifikát 
splatný za 200,00 EUR. To odpovídá 
zdvojnásobení výchozí hodnoty 
100,00 EUR. Pokud v rozhodný den 
uzavře index pod bonus hranicí, bu-
de papír splacen ve výši, která odpo-
vídá hodnotě indexu. Doba úpisu 
běží do 12. června, emisní ážio činí 
tři procenta.  

Gold	  Discount	  Call	  
ISIN/WKN	   DE000BN831N4/BN831N	  

Emitent	  (Rating)	   BNP	  Paribas	  (Fitch:	  A+)	  

Produkt	  typ	   Discount	  Call	  

Rozhodný	  den	   3.	  prosince	  2012	  

Realizační	  cena	  (odstup)	   1.550	  USD	  (-‐0,3%)	  

Cap	  (Odstup)	   1.650	  USD	  (6,1%)	  

Maximální	  výnos	  (p.a.)	   146,5%	  (451%	  p.a.)	  

Prodej/Nákup	  (Spread)	   3,20/3,21	  (0,3%)	  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Příklad: 
 
Na obrázku je znározěn 3měsíční 
graf německého indexu DAX. Ve 
srovnání s Line Chart zde není 
patrné spojení mezi kurzy. To má 
jednoduchý důvod: Každá znázorně-
ná svíce zobrazuje kurzy pro 
příslušný obchodní den (zvolený ča-
sový interval je tudíž jeden den).  

1x1	  Trading 
Část	  8:	  Candlestick	  Chart	  (Svícový	  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 osmé části 
našeho seriálu se budeme zabývat 
Candlestick Chart (Svícovým 
grafem).  
 

 V minulém díle našeho seriálu 
jsme se podrobně zaměřili na Line 
Chart. Bylo zmíněno, že Line Chart 
traderům zatajuje určité informace. 
Dnes se podrobně podíváme na tzv. 
Candlestick Chart (Svícový graf), 
který na rozdíl od Line Chart nabízí 
mnohem větší soubor informací.  

 
Jak již bylo uvedeno Line Chart 

zobrazuje pouze uzavírací kurz 
určitého časového intervalu. V 
případe použití Candlestick Chart 
dostaneme velké množství dalších 
informací. Kromě uzavíracího kurzu 
dojde k zobrazení také otevíracího 
kurzu, příslušných maxim a minim.  

 
Svíce se zkládá z těla a dvou 

knotů. Knoty odrážejí rozpětí mezi 
maximálním a minimálním kurzem. 
Tělo znázorňuje rozpětí mezi 
otevírací a uzavírací cenou. Tělo 
svíce může nabývat dvou barev, 
vždy podle toho zda je uzavírací 
cena vyšší než otevírací a naopak. 
Je-li tělo svíce prázdné (bílé) je 

uzavírací kurz vyšší než kurz 
otevírací. Ovšem pokud je tělo svíce 
vyplněné (černé či červené), 
znamená to, že byl uzavírací kurz 
nižší než kurz otevírací.  

 
Níže na obrázku je znázorněna 

bílá svíce. To znamená, že kurz ve 
zvoleném časovém období vzrostl. 

Tělo znázorňuje rozdíl mezi otevírací 
a uzavírací cenou. Jak nahoře, tak 
dole pod tělem svíce jsou patrné 
knoty (dolní knot se také někdy 
označuje jako “zápalná šňůra”). 
Knoty reprezentují maximální 
případně minimální kurzy během 
sledovaného časového období. 
Rozdíl mezi maximem a minimem 
ukazuje tzv. cenové rozpětí - 
volatilitu. Ta může být rozhodujícím 
faktorem při tradingu, například 
pokud půjde o přesné umístění stop-
loss příkazu.  

 
Vpravo je na obrázku znázorněna 

černá svíce. Na první pohled je 
patrné, že ve sledovaném období 
došlo k poklesu kurzů. Tělo 

znázorňuje rozdíl mezi otevírací a 
uzavírací cenou. Horní a dolní knot 
ukazují, kde se v průběhu zvoleného 
časového období nacházel 
maximální respektive minimální kurz.  




