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 Úvod 

 

V České republice se po nastartování tržního prostředí začátkem devadesátých let 

minulého století značně rozšířily možnosti občanů ukládat a zhodnocovat své finanční 

prostředky. Již dávno není výběr omezen pouze na jeden peněžní ústav, který vedl 

vkladní knížky se spíše symbolickým úrokem. Dnes má každý občan, který chce 

zhodnotit své volné finanční prostředky nespočet možností a variant z kterých lze 

vybírat. Počínaje běžnými účty, přes termínované nebo spořící účty. Další možností, jak 

zhodnocovat své úspory je stavební spoření nebo kapitálové životní pojištění či penzijní 

připojištění. Veškeré výše zmíněné možnosti s sebou přináší velice malé nebo prakticky 

žádné riziko, že investor přijde o vložené prostředky  a to ať již z důvodu krachu 

investiční společnosti nebo přímo jejího vytunelování managementem.  

 

Další a již poměrně rizikovější možností, jak zhodnocovat své úspory jsou družstevní 

záložny či kampeličky, jejichž kauzy jsou nechvalně známé z druhé poloviny 

devadesátých let, kdy převážná většina střadatelů přišla o své celoživotní úspory právě 

díky vytunelování společnosti managementem. Proti tomuto nebezpečí jsou dnes již tyto 

ústavy zabezpečeny a pojištěny a podléhají také zákonnému dohledu České národní 

banky, která kontroluje jejich činnost. 

 

Investiční fondy jsou další možnost jak zhodnotit své investice. Podobně jako 

družstevní záložny či kampeličky si i investiční fondy prošly „dětskými nemocemi“ ve 

formě vytunelování a dalších vědomých či nevědomých konkurzů. Snad nejznámější a 

v médiích nejvíce přetřásanou kauzou poslední doby je případ Harvardských fondů 

Viktora Koženého. Investice do investičních fondů má však dnes již poměrně jasná 

pravidla hry vymezená legislativním rámcem. Investiční fondy jsou také pod dohledem 

České národní banky, která se snaží eliminovat nešvary managementu, které by mohly 

mít za následek bankrot investičního fondu. 

 

Snad všichni z nás si pamatují první a druhou vlnu kupónové privatizace, kdy se 

přesouval majetek ze státního držení mezi běžné občany. Každý z nás se stal více či 

méně úspěšný akcionář. Další osudy těch akcionářů, kteří prodali své akcie vykupujícím 
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společnostem bez toho, aniž by si před tím ověřili aktuální kurz ponechám bez dalšího 

rozšíření.  

¨ 

Dnes již není možnost tak snadno a relativně levně přijít ke kvalitním akciovým titulům, 

podobně jako tomu bylo v rámci kupónové privatizace. Přesto však i drobný investor 

má možnost investovat do akcií. V České republice si může vybrat mezi dvěmi trhy. 

RM Systémem nebo Burzou cenných papírů. 

 

Pro investování do cenných papírů si může akcionář vybrat z velkého množství 

makléřských společností. Některé tyto společnosti dokonce nabízí i aktivní správu 

portfolia a zhodnocování vložených prostředků bez aktivnějšího zapojení investora. 

Tato služba však bývá velice dobře zaplacena, obvyklá taxa bývá 30 % z dosaženého 

zisku + poplatky za uskutečněné obchody.  

 

Ve své diplomové práci se hodlám věnovat doporučením pro výběr cenných papírů do 

portfolia pro investora, který se nechce dělit o svůj zisk s profesionálním makléřem, 

který dle vlastních zkušeností ne vždy dokáže pro svého klienta zajistit maximální 

zhodnocení vložených prostředků.  

 

Investiční doporučení pro výběr cenných papírů provedu na základě technické analýzy, 

kterou používají někteří obchodníci s cennými papíry pro výběr vhodných investičních 

příležitostí. Technická analýza ,jako univerzální nástroj, lze použít nejen k nákupu akcií, 

ale také komodit nebo měn. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

 

Cílem této práce je představit možnosti drobného investora, který chce zhodnotit své 

volné finanční prostředky na kapitálovém trhu prostřednictvím investice do cenných 

papírů. Jako vhodný nástroj pro provedení výběru pak představit technickou analýzu 

cenných papírů jako nástroj, který pomáhá v rozhodování, které cenné papíry a kdy 

začlenit do svého portfolia.  

 

Základním pilířem technické analýzy jsou grafy a grafické metody, které zobrazují 

minulý vývoj kurzu zkoumaného cenného papíru. Podle teorie Charlese Dowa je možné 

vysledovat v chování kurzů určité vztahy a opakující se formace, které pomáhají 

investorovi předpokládat, s určitou mírou přesnosti, budoucí vývoj. 

 

Na základě popsaných teoretických poznatků vybrat vhodné a zajímavé tituly, které 

budou vhodné pro investora ke zvážení pro zařazení do svého portfolia při dodržení 

dané míry rizika. 

 

Problematika technické analýzy je velice rozsáhlá a každý obchodník postupem času a 

zkušeností získaných obchodování přidává vlastní formace a indikátory vedoucí 

k rozhodnutí o nákupu a prodeji. Je tedy nad rámec možností této diplomové práce 

popsat veškeré možné a známé alternativy a postupy používané technickými analytiky. 

Budu tedy nadále popisovat pouze nejznámější a nejvíce používané metody a postupy. 

 

Cílem mé práce je na základě určených omezujících podmínek vybrat vhodné akcie do 

portfolia. Vhodné akcie pak zhodnotit podle grafického i numerického zhodnocení 

technické analýzy a rozhodnout o jejich zařazení do portfolia a váze, kterou v portfoliu 

mají jednotlivé tituly představovat. Na základě studia grafického průběhu jednotlivých 

kurzů pak navrhnout, kam umístit ochranné příkazy zamezující ztrátě z držení akcií 

plynoucích z nepříznivého vývoje kurzu tzv. stop-loss. V některých případech se také 

pokusím odhadnout předpokládanou cílovou cenu za kterou doporučuji investorovy 

akcii prodat. 
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2 Teoretická východiska práce 

 

Existují dvě základní analýzy využívané k zkoumání a porovnávání akciových titulů. 

Jsou jimi fundamentální a technická analýza. Jako doplňková a ne příliš známá je také 

psychologická analýza. 

 

2.1 Fundamentální analýza 

 

Fundamentální akciová analýza je zaměřena ve třech rovinách zkoumání – 

makroekonomické a odvětvové situaci a hospodaření a postavení jednotlivých 

společností. Vycházíme-li z Kingovi klasické studie (1966), pak nejzásadnější mírou 

ovlivňuje kurz akcie makroekonomická situace, které ovlivňují vývoj kurzu z více než 

50 %. Konkrétní situace daného podniku ovlivňuje kurz akcie z 35 % a situace 

v odvětví ve kterém podnik působí pak ze 13 %. 

 

2.1.1 Makroekonomické faktory ovlivňující cenu akcií 

 

Peněžní nabídka 

 

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňuje chování účastníků kapitálového trhu 

je nabídka peněz. V okamžiku, kdy centrální banka zvýší množství peněz v oběhu při 

nezměněné poptávce po penězích jsou racionálně jednající investoři nuceni přehodnotit 

svoje portfolia tak, že investují dodatečné prostředky na kapitálových trzích. Tato nově 

vzniklá poptávka pak má za následek růst kurzu akcií.  

 

Úrokové sazby 

 

Také úrokové sazby jsou důležitým kurzotvorným faktorem, který zásadním způsobem 

ovlivňuje cenotvorbu. V tomto případě platí opačný vztah proti peněžní nabídce. Při 

růstu ceny peněz se snižuje cena cenných papírů a naopak.  
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Deficit státního rozpočtu 

 

Zvyšování deficitu státního rozpočtu je negativní pro kurzotvorný vývoj cenných 

papírů. Vláda zpravidla umisťuje na trh vlastní emisi cenných papírů a zvyšuje tak 

nabídku dluhopisových instrumentů. Tato zvýšená aktivita má za následek růst 

úrokových sazeb, které se negativně odráží na kurzu akciového trhu. 

 

Inflace 

 

Z pohledu akciové společnosti je zvyšující se inflace negativní. Účetní odepisování je 

totiž založeno na odepisování investičního majetku pořizovací cenou, která 

nezohledňuje inflační faktor. V období vyšší inflace klesá reálná hodnota odpisů a 

zvyšuje se daňové zatížení, které má za následek nižší disponibilní zisk. V důsledku 

nižšího zisku klesá reálný zisk po zdanění, dividendy a následně také kurz akcií. 

 

Zdanění 

 

Při snížení zdanění akciových společností zůstává společnosti větší disponibilní zisk, 

který může rozdělit mezi své akcionáře. Nižší zdanění také zvyšuje možnost investic a 

dalšího rozvoje podniku 

 

Likvidita 

 

Při zvažování o investicích do vybraného titulu je třeba také ohodnotit míru likvidity, 

respektive nelikvidity akcie. Nízká likvidita má negativní vliv na kurz akcie. 

 

Mezinárodní pohyb kapitálu 

 

V současném globalizovaném světě, kdy nejsou kladeny žádné překážky přesunu 

kapitálu hraje volný kapitál významnou úlohu. Spekulativní kapitál se značnou měrou 

podílí na volatilitě akciových kurzů. Náhlý příliv zahraničního kapitálu znamená silné 

posílení kurzu cenných papírů, náhlý odliv pak má opačný efekt. 
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Ochrana vnějších investorů 

 

Zejména na rozvíjejících se trzích je nutné zohlednit riziko vyvlastnění investorů ze 

strany majoritních akcionářů nebo managementu společnosti. Nedostatečná ochrana 

vnějších investorů zvyšuje rizikovou prémii, která snižuje hodnotu akcií. 

 

Vývoj na ostatních světových akciových trzích 

 

Již dávno neplatí studie renomovaných analytiků z průběhu let 1976 (D. Lesard) až 

1991 (S. Wadhawini), kteří zkoumali závislost národních akciových trhů na změnu 

okolních trhů. Výsledkem jejich zkoumání bylo zjištění, že kapitálové trhy nejsou 

navzájem provázány a pokles na jednom nemá zásadnější význam na dění na ostatních 

trzích. V současnosti jsou akciové trhy velice silně provázány a jakákoliv nervozita na 

významnějším trhu pak má za následek lavinovou reakci na dalších trzích. Příkladem 

může být nedávné prudké snížení všech akciových trhů, které bylo vyvoláno přijetím 

zákona o kapitálových investicích v Číně. Bylo odhadnuto, že následné celosvětové 

snížení kurzu akcií stálo investory více než 1 bilion amerických dolarů. 

 

Ekonomické a politické šoky 

 

Posledním faktorem, který je třeba zohlednit při makroekonomické analýze jsou 

politické a ekonomické šoky, které nepříznivě ovlivňují akciové kurzy. Tyto faktory 

mají velice negativní dopad na majetek akcionářů.  

 

2.1.2 Odvětvové faktory ovlivňující akciové kurzy 

 

Jednotlivá odvětví jsou rozdílně ovlivňována hospodářským cyklem. Rozlišujeme proto 

3 druhy odvětví podle jejich závislosti: 

• Cyklická 

• Neutrální 

• Anticyklická 
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Cyklická odvětví 

 

Jsou silně závislá na expanzi. V případě expanze jsou znatelné velmi výrazné kurzové 

vzestupy. Naopak v období recese pak nejsou ušetřeny výrazným propadům. 

 

Neutrální odvětví 

 

Nejsou závislá na aktuálním vývoji hospodářství. Do tohoto odvětví lze zařadit 

producenty zboží nezbytných statků (potravinářství a farmacie) a producenty zboží 

z nízkou elasticitou (alkohol, cigarety). 

 

Anticyklická odvětví 

 

Vykazují silný růst v období, kdy se nedaří hospodářství jako celku.  

 

2.1.3 Podnikové faktory ovlivňující akciové kurzy 

 

Zisk 

 

Nejdůležitějším podnikovým faktorem ovlivňujícím kurz akcie je míra zisku. 

Důležitějším kurzotvorným faktorem než historický kurz je kurz očekávaný investory. 

Je to totiž jejich očekávání budoucích příjmů, které se promítá do ceny akcie. 

 

Investiční politika 

 

Dobře nastavená investiční politika do značné míry ovlivňuje ziskovost podniku. 

V případě, že společnost vybírá zajímavé a ziskové investiční projekty, pak se tyto 

projekty kladně projeví na celkové rentabilitě a tím i na tržní ceně akcie. 
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Kvalita managementu 

 

Kvalitu managementu společnosti je třeba sledovat ve spíše dlouhodobějším horizontu. 

Je to zapříčiněno tím, že management přijímá strategická dlouhodobá rozhodnutí, která 

se projeví na hospodaření společnosti v delším časovém horizontu. 

 

Dividendová politika 

 

Pro některé, zejména drobné, investory je dividendová politika důležitým faktorem při 

rozhodování o investici. Tito investoři jsou pak ochotni zaplatit za akcii s vyšším 

výplatním poměrem větší částku, což se příznivě odráží na kurzu akcie. 

 

2.2 Psychologická analýza 

 

 Psychologická analýza je krátkodobá analytická metoda, která se uplatňuje na 

vysoce spekulativních akciových trzích, které jsou pod velkým vlivem masové 

psychologie účastníků burzovních obchodů. Také vliv psychologických faktorů na 

kapitálové trhy je krátkodobí, může však být velice razantní.  

 

Velká většina investorů podléhá jednoduché argumentaci a podřizuje investiční strategii 

"davu" - nakupují, když nakupují ostatní a prodávají, když ostatní začnou prodávat. Pak 

se tedy akcie dostává do začarovaného kruhu. Když kurzy rostou, tak rostou o to více 

s větší masou investorů a naopak. 

 

 Doporučení plynoucí z psychologické analýzy mohou být v některých případech 

v rozporu s technickou analýzou. 
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2.3 Technická analýza 

 

 Technickou analýzu využívají obchodníci k předpovídání budoucího vývoje 

kurzu. Podkladem pro rozhodování je minulý vývoj ceny a objemů obchodů. Hlavním 

nástrojem technické analýzy jsou grafické metody znázorňující vývoj kurzů v minulosti, 

které jsou doplněny o matematické metody.  

 

 Základní filozofie technické analýzy se opírá o tři principy: 

 

v kurzu (tržní hodnotě) se odráží vše, co jej může ovlivnit 

 

Technická analýza pracuje s předpokladem, že trh hledí do budoucna a nebere v úvahu 

všechno. Technici věří, že cokoli, co může ovlivnit cenu, ať už jsou to fundamentální, 

ekonomická, politická, psychologická nebo jakákoli jiná data, již jsou zahrnuta do ceny 

akcie, komodity nebo měny. Vše, co vlastně technici říkají je, že akce ceny by měla 

reflektovat změny v nabídce a poptávce. Jinými slovy, pokud je poptávka větší než 

nabídka, pak by měla cena vzrůst. Pokud je nabídka větší než poptávka, pak by měla 

cena klesnout. Takže vše fundamentální, co by mělo ovlivnit cenu akcie nebo komodity, 

se odrazí v cenovém vzoru, který vidíte na grafu. 

 

kurzy se vyvíjí v trendech s určitou mírou setrvačnosti 

 

Další hlavní předpoklad technické analýzy je,že se ceny pohybují v trendech. Určí se 

akce ceny na grafu ve snaze identifikovat trend, který se obrací, nebo ve velmi rané fázi 

trendu, aby se mohlo začít obchodovat. 

 

vývojové cykly a formace trhů se opakují 

 

Třetí předpoklad technické analýzy je, že se historie opakuje. To je logický úsudek, 

protože vzor na grafu je psychologický obraz emocí různých účastníků na trhu. Protože 

lidé jsou emotivní bytosti, které mají tendenci se chovat přehnaně, grafy vizuálně 
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reprezentují, jak účastníci trhu reagovali na dané okolnosti v minulosti. Pak si lze 

vyvodit, že za daných podobných okolností budou účastníci trhu reagovat podobně. 

 

„Ve své nejjednodušší formě spočívá technická analýza ve studiu cen akcií za účelem 

pokusu o předpověď vývoje cen kmenových akcií určitého podniku. Nejprve jsou 

prozkoumány minulé ceny, aby bylo možno určit, zda se neopakují některé vzorce 

chování v jejich pohybu. Pak jsou analyzovány nedávné hodnoty cen akcií za účelem 

zjištění, zda se neobjevují trendy nebo vzorce, které jsou podobné minulým. Toto 

porovnání objevujících se trendů nebo vzorců chování s minulými je činěno v naději, že 

tyto trendy nebo vzorce se opakují; při nalezení trendu nebo vzorce by byl analytik 

schopen předpovědět budoucí pohyb cen těchto akcií“ [3] 

 

2.3.1 Historie technické analýzy 

 

 Za zakladatele technické analýzy je považován Charles H. Dow, který pomocí 

řady článků ve Wall Street Journalu publikoval o technické analýze v rozmezí let 1900 

– 1902. Základem pro vývoj technické analýzy byly empirické údaje.  

 

Charles H. Dow vytvořil k popisu chování trhu dva indexy: 

 

• Dow-Jones-Industrial-Average (DJIA) do kterého zařadil 30 významných 

průmyslových společností a 

• Dow-Jones-Rail-Average (DJRA), který původně zahrnoval 12 dopravních 

společností. Později byly do indexu zahrnuty také další akcie dopravního 

průmyslu a index byl přejmenován na Dow-Jones-Transportation-Average.  

 

Charles H. Dow zjistil, že se kurz akcií vyvíjí v určitých základních směrech – trendech. 

Trendy rozlišil na  

• dlouhodobé (primární), časový horizont delší než 1 rok 

• střednědobé (sekundární), které mají časový horizont 2 – 12 měsíců  

• krátkodobé (terciální) s kratším časovým horizontem než 2 měsíce. 
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Primární trend pak můžeme dále členit na tři fáze, které lze analyzovat při vzestupném 

nebo sestupném trhu. V první fázi jsou obchody vyvolány na základě neveřejných 

informacích. Z těchto informací profitují dobře informovaní investoři, kterými zpravidla 

bývají insideři. Ve druhé fázi se zapojují sofistikovaní institucionální obchodníci. 

V poslední fázi se zapojuje široká investiční veřejnost. 

 

Při sestupném trendu můžeme dle [1] rozlišovat: 

 

• „první fázi, kdy široká investorská veřejnost ještě nakupuje, ale velmi dobře 

informovaní investoři (často s využitím neveřejných informací) již prodávají, 

• druhou fázi, ve které klesají akciové kurzy a rozsáhlé prodejní operace realizují 

institucionální investoři 

• třetí fázi, při které dochází k poklesu akciového kurzu na nejnižší úroveň a 

rozsáhlé prodejní příkazy uskutečňuje také investorská veřejnost“. 

 

Změna primárního trendu nastává dle [1] jestliže: 

 

• „Vrchol trhu nedosáhne předchozí úrovně a následný pokles je vyšší než 

předchozí úroveň. Dojde k obrácení směru trendu ze vzestupného na sestupný. 

• Spodek trhu je na vyšší úrovni než předchozí úroveň a následný vzestup je na 

vyšší úrovni než předchozí vrchol trhu. Dochází ke změně primárního trendu ze 

sestupného na vzestupný trh. 

• Objem obchodů potvrzuje trend. Objem obchodů má stoupat, jestliže se kurzy 

pohybují ve směru primárního trendu. Při býčím trhu mají objemy obchodů 

stopat, jestliže kurzy stoupají, případně objemy obchodů mají klesat, pokud 

kurzy klesají. Při medvědím trhu naopak objemy obchodů rostou, když kurzy 

klesají, a klesají, jestliže kurzy rostou. 

• Důležitým signálem, který zjistíme, když se indexy v časovém horizontu 

nejméně 2 týdnů pohybují v rozmezí maximálně 5 % od dlouhodobé průměrné 

hodnoty. Směr pohybu z této formace je indikátorem pro budoucí směr 

primárního trendu. Čím déle zůstává index ve formaci, tím spolehlivější je 
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informace o směru pohybu kurzů. Pohybují-li se oba indexy nahoru z formace, 

pak se dá očekávat vzestup akciových kurzů a naopak. 

• Změna trendu musí být potvrzena „průmyslovým“ i „železničním“ indexem. 

Pokud nedojde k potvrzení trendu, pak se musí pohyb kurzů a jejich další vývoj 

pečlivě analyzovat. 

• Trend trvá až k jasnému obratu (změně) trendu“. 

 

 Po smrti Charlese Dowa pokračovali v rozvíjení jeho tezí William Hamilton a S. 

A. Nelson. Nelson napsal knihu „The ABC of Stock Speculation“ ve které poprvé 

použil výraz Dow Theory. Tato teorie vychází ze základní hypotézy, že většina akcií 

obchodovaných na burze má podobné chování, zatímco jen malý zlomek vykazuje 

odlišné chování. 

 

 Dowova teorie si za dobu své existence získala celou řadu příznivců, ale i 

odpůrců. Za základní nedostatky teorie můžeme dle [1] označit: 

 

• „V posledních letech nebyla při prognózování primárního trendu příliš úspěšná 

(s výjimkou v roce 1987) 

• Současné akciové trhy jsou odlišné od těch, které popsal Charles Dow. 

• Signály k nákupu nebo k prodeji přichází příliš pozdě. 

• Signály nejsou neomylné a teorie může poskytovat špatné informace vedoucí 

k investičním rozhodnutím. 

• Signály nelze jednoznačně interpretovat. 

• Teorie je zaměřena pouze na primární trend, přičemž i na sekundárních a 

terciárních trzích lze profitovat. 

• Týká se pouze celkového trhu. Neumožňuje výběr jednotlivých akcií.“ 

 

2.3.2 Grafy v technické analýze 

 

Grafy a grafické metody jsou základem technické analýzy. Jsou použitelné jak na 

analyzování jednotlivých akcií, tak i na celkový trh. Jestliže jsou používány na celkový 
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trh, pak je účelem zjistit primární trend. Při použití na konkrétní akcie je motivem získat 

informace k uskutečnění nákupu nebo prodeje. 

 

Na základě zkoumání grafů se analytici snaží předpovědět úroveň, na které se dá 

očekávat změna tržní ceny jednotlivých akcií nebo celého trhu. Techničtí analytici 

používají čtyři typy grafů pro analýzy cenných papírů. 

 

2.3.2.1 Čárový graf 

 

V tomto grafu se spojují jednotlivé body, které vyznačují momentální hodnoty v daný 

okamžik. Tímto okamžikem může být část obchodního dne nebo celý obchodní den. 

Nejčastěji mohou body vyjadřovat zavírací cenu konkrétního období, ale mohou také 

vyjadřovat minimální nebo maximální cenu období. 

 

 

Obrázek Čárový graf 
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2.3.2.2 Úsečkový graf 

 

 Tento typ grafu je sestaven z jednotlivých vertikálních úseček. Každá úsečka 

odpovídá zvolenému období. Maximální cena tvoří vrchol úsečky, minimální její dno. 

Úsečka může být doplněna o otevírací cenu (vyznačena kolmou úsečkou vlevo) a 

zavírací cenu (vyznačena kolmou úsečkou vpravo). 

 

 

Obrázek Úsečkový graf 

 

2.3.2.3 Svícový graf 

 

 Svícový graf je sestaven ze svící. Svíce je složena z těla (tvořeno obdélníkem) 

z kterého vyčnívají uprostřed horní a dolní horizontální strany knoty. Horní a dolní 

strana těla znázorňuje zahajující a uzavírací cenu daného období. Určení jedná-li se o 

uzavírací respektive otevírací cenu lze určit podle zabarvení svíce. Je-li tělo svíce bílé, 

je spodní strana zahajující a vrchní uzavírací cenou. Je-li tělo svíce vyplněné, je horní 

strana zahajující a dolní strana uzavírací cenou. Při rovnosti zahajující i závěrečné ceny 

se obdélník změní v kříž. Denní minimální a maximální cena je vyjádřena délkou knotů. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 24 

 

 

Obrázek Svícový graf 

 

2.3.2.4 Graf „Point-Figure“ 

 

 V tomto grafu se změny kurzů nanáší na vertikální osy. Konkrétní hodnoty jsou 

seskupeny do tříd jejichž hodnota je předem stanovena. Graf je sestaven ze sloupců 

tvořených písmeny „x“ a „o“. Písmena „x“ znázorňují růst a „o“ pokles kurzu. Při 

změně trendu z růstu na pokles nebo z poklesu na růst se přidává nový sloupec. Pro 

sestavování grafu je nutné stanovit jak velká změna je nutná pro přidání nového sloupce 

– míra zvratu. Obvyklé pro stanovení míry zvratu je zpravidla dvojnásobek velikosti 

pole. Tento graf nerespektuje časové hledisko.  

 

Obrázek Point figure 
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2.3.3 Základní typy samostatných svící 

 

 

Obrázek  Bílá svíčka – popis 

 

V průběhu obchodování dochází ke změně ceny. Pokud 

je závěrečná cena vyšší než cena otevírací vznikne bílá 

svíčka (pozitivní). Tělo svíčky znázorňuje rozpětí ceny 

akcie v době otevření obchodování a v době uzavření 

obchodování. Knot svíčky pak znázorňuje nejvyšší a 

nejnižší cenu v průběhu celého obchodování.  

 

Obrázek Černá svíčka – popis 

Pokud je závěrečná cena akcie nižší než cena akcie při 

otevření obchodování vznikne černá svíčka (negativní). 

 

 

 

 

 

Obrázek White opening marubozu 

White opening marubozu znázorňuje velice pozitivní 

obchodování s akcií, přestože se závěrečná cena 

neudržela na nejvyšší ceně za akcii knot směrem 

nahoru), zachycuje býčí trh. 
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Obrázek White closing marubozu 

White closing marubozu naznačuje, že v průběhu 

obchodování byla snaha stáhnout cenu akcie (knot 

směrem dolů), avšak výsledek obchodování skončil 

pozitivně a zachycuje býčí trh. 

 

 

Obrázek Black marubozu 

Black marubozu  značí silně negativní obchodování, 

kdy cena akcie při otevření obchodování je vyšší než 

cena při uzavření obchodování. V průběhu obchodování 

bylo minimum na ceně uzavírající a maximum na ceně 

otevírající. 

 

 

 

Obrázek Long legged doji 

Long legged doji značí velice nerozhodný trh. Otevírací 

cena je shodná nebo téměř shodná s cenou zavírací, 

přestože po celou dobu obchodování cena velmi 

kolísala. 

 

 

 

Obrázek Gravestone doji 

Tato svíčka je předzvěstí negativního signálu možné 

změny trendu. V rámci obchodního dne došlo k velkému 

cenovému rozpětí. Zahajovací i uzavírací cena zůstávají 

stejné. 
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2.3.4 Formace potvrzující trend 

 

Dle [4] jsou formace typické obrazce, které se vyskytují v grafech. Pro jejich definování 

jsou nejvhodnější úsečkové grafy nebo svíce. Při studiu formací se zpravidla též uvažují 

trendy objemů obchodů. Formace mohou být používány k potvrzení trendu nebo 

identifikaci jeho otočení. Z jednotlivých formací lze prognózovat další vývoj kurzů a 

získat signály sloužící k rozhodnutí  o prodeji nebo nákupu. 

 

2.3.4.1 Trojúhelníky  

 

Trojúhelníky vznikají spojením lokálních minim a lokálních maxim kurzovního 

pohybu. Jsou charakteristické pro trvání trendu. Jsou vytvářeny uvnitř stoupajících a 

klesajících trendů.  

 

Rostoucí trojúhelník se dle [4] vyznačuje tím, že spojnice jeho lokálních maxim 

(alespoň dvou) tvoří horizontální linii a spojnice jeho lokálních minim tvoří rostoucí 

přímku. Očekává se, že cenová křivka prolomí směrem vzhůru horizontální linii asi 

v poloviční až tříčtvrtinové vzdálenosti od průsečíků uvedených přímek. Po průlomu by 

cena měla růst minimálně o velikost amplitudy první vlny, tj. o vzdálenost mezi prvním 

maximem a prvním minimem. 

 

 

Obrázek Rostoucí trojúhelník – zdroj: www.traders.cz 
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Klesající trojúhelník se dle [4] vyznačuje tím, že spojnice jeho lokálních minim 

(alespoň dvou) tvoří horizontální linii spojnice jeho lokálních maxim tvoří klesající 

přímku. Očekává se, že cenová křivka prolomí směrem dolů horizontální linii asi 

v poloviční až tříčtvrtinové vzdálenosti od průsečíků uvedených přímek. Po průlomu by 

cena měla klesat minimálně o velikost amplitudy první vlny, tj. o vzdálenost mezi 

prvním minimem a prvním maximem. 

 

2.3.4.2 Klíny  

 

Dle [5] jsou stoupající a klesající klíny charakterizovány oscilací kurzu mezi dvěma 

protínajícími se přímkami. U stoupajícího klínu je spodní přímka vždy strmější než 

druhá (horní). U klesajícího klínu je naopak horní přímka vždy strmější. K prolomení 

dochází ve většině případů ve dvou třetinách celkového úhlu. Objem obchodů se 

směrem k vrcholu vzniklého trojúhelníku postupně snižuje. Klíny se vyskytují poměrně 

pravidelně. 

 

 

Obrázek Klín - zdroj: www.traders.cz 

 

2.3.4.3 Obdélníky 

 

S obdélníky se setkáme na konci významného růstu nebo poklesu. Může také 

předznamenávat pokračování trendu. Obdélník je definován lokálními maximy a 

minimy na stejné úrovni. Spojnice lokálních maxim a minim jsou pak horizontální a 

rovnoběžné. Při růstu cen rostou i objemy obchodů a potvrzují tak vzrůst cen pro 
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prolomeni hranice odporu. Následný růst po průlomu by měl pokračovat nejméně o 

výšku obdélníka. Tuto zásadu nelze obecně uplatnit na klesající ceny. 

 

2.3.4.4 Vlajky a praporky 

 

S těmito formacemi se můžeme setkat při velkém růstu nebo poklesu cen spojeným na 

začátku a na konci s velkými objemy obchodů. S praporem se lze setkat uprostřed 

trendu a lze očekávat, že délka trendu bude stejně dlouhá jako před praporem.  

 

Obrázek Vlajka 

 

2.3.5 Formace vedoucí k otočení trendu 

 

2.3.5.1 Hlava – ramena 

 

Tuto formaci tvoří tři vrcholy. Nejvyšší vrchol nazývaný hlava je prostřední obklopený 

dvěma lokálními minimy. Krajní vrcholy jsou pak ramena. Krční linie je tvořena 

spojnicí lokálních minim. K potvrzení dochází v okamžiku protnutí krční linie pravou 

stranou pravého ramene.  

Objemy  obchodů jsou nejvyšší u levého ramene, nižší v partiích hlavy a nejnižší 

v pravém rameni. V okamžiku protnutí krční linie dochází k výraznému zvýšení 

objemů. Cena pak pravděpodobně klesne nejméně o vzdálenost mezi krční linií a 

vrcholem hlavy. 
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Levé rameno a hlava jsou formovány během rostoucího trendu a nic prozatím 

neindikuje ukončení či otočení takového trendu. Nicméně jakmile po vytvoření hlavy 

dojde k vyklesání až na úroveň tzv. základní linie supportu, jde o první varovný signál. 

Tento signál ukazuje možné zeslábnutí nákupního trendu, neboť po ukončení formování 

hlavy došlo k vyklesání na stejnou úroveň jako u levého ramene, přičemž u silného 

trendu nahoru by toto odpočinutí mělo spíše vytvořit vyšší spodek. V tomto momentě, 

pro všechny ty, kteří nakoupili blízko vršku hlavy to znamená již nepříjemnou ztrátovou 

(long) pozici. Jakmile přijde nová vlna kupujících a cena začne opět stoupat, tito 

obchodnící se snaží prodávat své long pozice do nastupující rally nahoru, aby zavřeli 

svůj otevřený long obchod co možná nejblíže svému nákupnímu místu a utpěli tak co 

nejmenší ztrátu. Tímto se vytvoří dostatečná nabídka na straně prodávajících a ještě více 

se zeslabuje případná další rally nahoru, což vede k tomu, že nedojde k vytvoření 

vyššího vršku, ale naopak se vytvoří nižší pravý vršek, kterému říkáme pravé rameno. 

Jelikož je poptávka obchodníků po nákupu plně uspokojována nabídkou, začíná po čase 

intenzita nakupujících klesat a tím klesá i cena, což vede opět k dosažení základní linie 

celé formace. Nyní již se cítí ohroženi všichni obchodníci, kteří v rámci celé formace 

nakupovali (počínaje levým ramenem, během rally do maxim u hlavy i během pravého 

ramemene) a začínají svou pozici zavírat a prodávat. Na základě těchto zesílených 

prodejů dojde k proražení základní linie formace a k silnému poklesu ceny.  

 

Obrázek Hlava ramena 

 

 

Tato formace upozorňuje na pokles kurzu. Reverzní formace předznamenává růst kurzu. 
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2.3.5.2 Dvojitý vrchol (M-formace) 

 

Dvojitý vrchol je formace složená ze dvou lokálních maxim a jednoho lokálního 

minima. První lokální maximum musí být vždy vyšší než druhé s velkým objemem 

obchodů. S poklesem ceny dochází k poklesu objemu obchodů. Tato formace je 

předzvěstí konce vzestupného trendu. Propad následující po druhém lokálním maximu 

protne tečnu předchozího lokálního minima při velkém objemu obchodů. 

 

2.3.5.3 Dvojité dno (W-formace) 

 

Dvojité dno je formace složená ze dvou lokálních minim a jednoho lokálního maxima. 

Druhé lokální minimum musí být vždy vyšší než první (dosažená cena musí být vyšší) a 

objem obchodů bývá naopak zpravidla menší než u prvního minima. Dvojité dno bývá 

nákupním signálem předznačujícím změnu trendu ze sestupného na vzestupný.  

 

2.3.5.4 V formace 

 

Na trzích s malou likviditou se můžeme setkat s V formací, která se vyznačuje prudkou 

změnou trendu z klesajícího na stoupající. Inverzní V formace nastává v okamžiku, kdy 

se rostoucí trend náhle změní v klesající. Tyto formace vznikají velice rychle. 

 

2.3.6 Mezery 

 

 Mezery se objevují v místech, kde došlo ke skokové změně ceny, které 

následovalo po nečekané nebo nepředvídané události. Teoreticky může také 

signalizovat nerovnováhu na trhu. 

 

Mezery v grafech jsou v podstatě cenové úrovně, které byly "přeskočeny", když se 

index nebo akcie pohybují v určitém směru. Jinými slovy řečeno, v pozitivním trendu 

nahoru, může index jeden den zavřít na 1000 a druhý den otevřít na 1200 a již 

nespadnout pod 1200 po zbytek celého pozitivního trendu. Takovéto mezery (gaps) jsou 

velmi důležité, ale také ne tak časté.  
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Mezera (gap) může být ukazatelem velké pozitivní nebo negativní nálady. Často se 

během trendu objevují tři různé typy mezer. Jde o tyto tři typu mezer:  

 

"Breakaway Gap" - prolamující mezera je typicky první mezerou v daném trendu a 

přichází často těsně po otočení trendu  

 

"Runaway Gap" - pro pokračování v trendu. Tato mezera se typicky vyskytuje v 

průběhu (někde uprostřed) daného trendového cyklu a to při střední velikosti objemu.  

 

"Exhaustion Gap" - závěrečná mezera se objevuje typicky někde na konci trendového 

období a to při velkém objemu a velkém posunu v hodnotách. Je takto nazývána 

proto,že se často jedná o poslední "křečovitý" záchvěv daného trendu, celková nálada 

již bývá vyčerpaná, ale poslední doufající investoři ještě naskakují na loď.  

  

 

Obrázek Mezera 
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2.3.7 Technické indikátory 

 

2.3.7.1 Klouzavé průměry 

 

Klouzavé průměry jsou snad nejvíce využívaný indikátor technické analýzy. Klouzavé 

průměry jsou porovnávány s aktuálním kurzem. Porovnávání se zpravidla provádí 

překrytí čárového grafu s uzavíracími cenami hodnotami získanými výpočtem 

klouzavého průměru. Pro dlouhodobé obchodování lze použít průměr získaný z 200 

závěrečných cen. Střednědobí horizont počítá s 50 kurzy a krátkodobí  s zpravidla 10 – 

20 hodnotami. 

 

Protne-li graf krátkodobého průměru graf aktuálního kurzu shora, je to signál k nákupu 

a naopak. Je vhodné využívat kombinace několika klouzavých průměrů krátkodobých a 

střednědobých. 

 

Můžeme se setkat s těmito druhy klouzavých průměrů: 

• Jednoduchý (aritmetický) klouzavý průměr 

• Vážený klouzavý průměr 

• Exponenciálně vážený klouzavý průměr 

 

Jednoduchý klouzavý průměr 

 

Nejjednodušší z klouzavých průměrů je tento průměr. Vypočte se tak, že se součet 

uzavíracích kurzů vydělí počtem hodnot. 

 

Vážený klouzavý průměr 

 

Výpočet se provádí tak, že každé získané hodnotě se přiřazuje váha. Nejstarší kurz má 

nejnižší váhu rovnu jedné. Nejnovější kurz pak má nejvyšší váhu, která odpovídá počtu 

hodnot kurzů, které sleduji. V případě, že vypočítávám 50ti denní vážený průměr akcie, 

pak má nejnovější získaný kurz váhu 50. Jednotlivé denní kurzy vynásobím jejich 

váhou, sečtu takto získané hodnoty a vydělím součtem vah. 
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Obrázek Vážený klouzavý průměr 

 

Exponenciální klouzavý průměr 

 

Tento druh průměru je nejsložitější, ale zároveň má nejvyšší vypovídací hodnotu. 

Eliminuje totiž nevýhodu předchozích dvou průměrů, které přihlíží pouze k údajům 

získaných v rámci určitého časového rozmezí. Exponenciální klouzavý průměr dává i 

nejstaršímu kurzu určitou váhu, takže žádný známí kurz není z výpočtů vyloučen.  

 

Exponenciální klouzavý průměr se vypočítává tak, že se nově získaný exponenciální 

průměr přičte ke staršímu (včerejšímu) průměru. Pro začátek časové řady lze použít 

jednoduchý klouzavý průměr. Od uzavíracího denního kurzu odečteme včerejší 

exponenciální klouzavý průměr. Tento rozdíl se pak násobí exponentem klouzavého 

průměru. Exponent získáme tak, že délku periody vydělíme dvěma. Získané číslo 

sečteme nebo odečteme od předchozího exponenciálního klouzavého průměru. 
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Obrázek Exponenciální klouzavý průměr 

 

2.3.7.2 Objem obchodů 

 

Tento ukazatel rozšiřuje dimenze spojené s časem a cenou obchodování o třetí a tou je 

objem uskutečněných obchodů. V tomto indikátoru je kombinován vývoj kurzu 

s vývojem objemu obchodování. 

 

Na základě historického pozorování lze interpretovat vzniklé kombinace takto: 

 

Objem Kurz Implikace 
Stoupající Stoupající Býčí 
Stoupající Klesající Medvědí 
Klesající Stoupající Medvědí 
Klesající Klesající Býčí 

Tabulka 1 Objem obchodů 

 

Z předcházející tabulky je zřejmé v případě stoupajícího objemu i kurzu, že se jedná o 

jasný býčí signál. V případě klesajícího objemu s rostoucím kurzem se setkáváme 

s medvědím trhem. 
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2.3.7.3 On-Balance Volume 

 

Podobně jako předchozí indikátor i On-Balance Volume zkoumá vývoj kurzu 

s objemem uskutečněných obchodů. Jeho výpočet se provádí tak, že se zjistí rozdíl mezi 

aktuální objem je vyšší nebo nižší než objem dosažený v předchozím dni. Je-li aktuální 

objem vyšší, má kladné znaménko a naopak. Takto získaná hodnota se podle znaménka 

přičte nebo odečte k On-Balance Volume z předchozího dne. V případě, že objem 

obchodů je stejný jako objem z předchozího dne, zůstává jeho hodnota nezměněna. 

Získanou hodnotu je pak třeba porovnávat s aktuálním kurzem. 

 

OBV = OBVp + 
p

p

CC

CC

−

−
* V 

OBVp  On-Balance Volume předchozí 

C  aktuální cena 

Cp  cena předchozí 

V  aktuální objem 

 

OBV Kurz Interpretace 

Stoupající Stoupající Býčí 
Stoupající Klesající Býčí 
Klesající Klesající Medvědí 
Klesající Stoupající Medvědí 

Tabulka 2 On-Balance Volume 
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Obrázek On-Balance Volume 
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2.3.7.4 Index relativní síly RSI 

 

Index relativní síly porovnává chování kurzu dané akcie s vývojem kurzu jiných akcií 

nebo celého indexu. Účelem vzájemného porovnávání je zjistit, zda-li se hodnota 

zkoumané akcie zvyšuje rychleji než hodnota porovnávaných titulů. Akcie je pak 

považována za silnou, když stoupne více než ostatní akcie nebo klesne méně. Akcie 

s vyšším koeficientem pak vykazují vyšší relativní sílu. Do portfolia je pak vhodné 

zařazovat akcie s nejvyšší relativní silou. 

 

Výpočet se provádí tak, že se nasčítají kladné a záporné odchylky kurzů. Odchylka se 

získá tak, že se od aktuálního kurzu odečte předchozí kurz. Takto získaná hodnota se 

pak vydělí počtem hodnot. RSI se pohybuje v rozmezí 0 až 100. Hodnota vyšší než 50 

vyjadřuje růstovou tendenci. 

 

RSI = [100 – (1 + RS)] 

 

RS = průměr kladných odchylek kurzů za N/průměr záporných odchylek kurzů za N 

N – délka období 

 

 

Obrázek Index relativní síly 
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2.3.7.5 Momentum 

 

Momentum se může považovat za jeden ze základních indikátorů technické analýzy. 

Momentum pomáhá určovat cyklické kolísání nebo krátkodobé trendy ve vývoji kurzu. 

Měří zrychlení čí zpomalení trendu zkoumáním velikosti změny kurzu. Desetidenní 

momentum získáme tak, že od současného kurzu odečteme kurz před 10 dny.  V období 

změnu trendu je plochý. 

 

Momentum může být vyjádřeno v absolutní nebo relativní podobě. 

 

Vzorec pro výpočet absolutního vyjádření momenta: 

 

AM = Pt – Pt-n 

 

Pt tržní cena v čase t 

Pt-n tržní cena v čase t-n, n pak nabývá hodnot 5 až 25 

 

Vzorec pro výpočet relativního vyjádření momenta: 

 

RM = 
n-Pt

Pt
 

 

 
Obrázek Momentum 
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2.3.7.6 MACD (Moving Average Convergence Divergence) 

 

Je jedním z nejjednodušších a nejdostupnějších indikátorů. Tento indikátor využívá 9, 

12 a 26 denní klouzavé průměry. Do grafu nanášíme rozdíl mezi 12 a 26 denním 

klouzavým průměrem v porovnání s 9 denním exponenciálním klouzavým průměrem, 

který je čárou obchodních signálů. Výsledkem je linie, která osciluje nad a pod hranicí 

nuly. 

 

Pozitivní MACD se signalizuje tím, že kratší 12 denní průměr je nižší než 26 denní 

průměr. To ukazuje, že rychlost změny rychleji pohyblivého průměru je rychlejší než 

rychlost změny pomalejšího pohyblivého průměru. Pozitivní hybnost se zvyšuje a to 

bude považováno za býčí směr trhu. 

 

 

Obrázek MACD 
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2.3.7.7 Stochastik 

 

Stochastik je oscilátor hybnosti. Jeho konstrukce je postavena na myšlence, že v období, 

kdy kurz roste, má závěrečná cena tendenci zůstávat u denního maxima. Naopak 

v sestupné tendenci zůstává závěrečná cena u denních minim. Zavírací ceny, které jsou 

blízko denních maxim tak znázorňují nákupní tlak a naopak zavírací ceny v blízkosti 

denních minim pak tlak na prodej titulu. 

%K = 100 x (
)()( nNNCnNVC

NNCPZC

−

−
) 

%D  pohyblivý průměr za tři období z %K 

(n) počet období používaných v kalkulaci 

PZC poslední závěrečná cena 

NNC nejnižší cena 

NVC nejvyšší cena 

 

V současné době se můžeme setkat se třemi druhy stochastických oscilátorů:  

• Rychlými 

• Pomalými 

• Plnými 

 

Oscilátor může nabývat hodnot od 0 až po 100. Krajní hodnoty nejsou nijak výjimečné. 

Pokud oscilátor dosahuje hodnoty vyšší než 80, pak lze titul považovat za překoupený. 

V případě, že je hodnota nižší než 20, pak je titul předprodaný.  

 

Nákupním signálem také může být okamžik, kdy %K překříží nad nebo pod %D. 

Ovšem tyto signály se vyskytují poměrně často a ne vždy jsou tím správným 

indikátorem. 
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Obrázek Stochastik 

 

2.3.7.8 Parabolic SAR 

 

Tento indikátor je určen spíše než k určování směru k zadávání stop-loss příkazů, které 

pomáhají minimalizovat ztráty vzniklé z nepříznivého vývoje na trhu. Před určováním 

Parabolic SAR je nutné zjistit vývojový trend. Při výpočtech se stanovují citlivostní 

prahy. Doporučované hodnoty jsou 0,2 a 0,02. Tyto hodnoty jsou ve většině softwarů 

pro technickou analýzu již přednastaveny.  

 

Pokud je hodnota schodu nastavena příliš vysoko, může docházet k častému protínání 

kurzu a tím znesnadnění interpretace tohoto indikátoru.  Používání tohoto indikátoru je 

nejspolehlivější v silném růstovém období, proto je vhodné se nejdříve přesvědčit 

pomocí ostatních indikátorů v jaké fázi se nachází trh. 
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3 Analýza problému a současné situace 

 

Veškerá doporučení uvedená v následující praktické části jsou navrženy pro 

začínajícího investora, který má malé nebo vůbec žádné zkušenosti s investováním na 

kapitálových trzích. Z tohoto důvodu jsou do doporučení zařazeny pouze cenné papíry 

ve formě akcií, nikoliv odvozených derivátů, turbocertifikátů a dalších exotických 

cenných papírů. V doporučeních není věnována pozornost ani komoditám, které nejsou 

příliš vhodné pro začínajícího investora. 

 

Hlavní požadavek investora je maximalizace vložených prostředků při minimální nebo 

střední míře rizika. Pro naplnění požadavků týkajícího se maximalizaci vložených 

prostředků bude doporučována strategie krátkodobého držení akcií v rádu dní až týdnů. 

Ve vybraných případech, pak držení v řádu několika měsíců. 

 

Pro požadavek minimalizace rizika navrhuji zvolit následující opatření: 

 

• Trh s vyřešeným právním prostředím 

• Likvidní trh 

• Kontinuální obchodování s akcií 

• Minimální objem obchodování s titulem  

• Minimální tržní hodnota akcie 

 

Trh s vyřešeným právním prostředím je nezbytně důležitý z důvodu zamezení ztrát 

vzniklých ať již politickým rozhodnutím nebo podvodným jednáním investičního 

zprostředkovatele či vytunelování společnosti jejím managementem. Toto riziko je 

těžko předvídatelné a má také největší dopad na investovaný kapitál. Z tohoto důvodu 

nejsou příliš vhodné exotické trhy Asie, Latinské Ameriky nebo Rumunska. 

 

Likvidní trh je důležité k zajištění možnosti nakoupené akcie prodat. Důležité také je, 

aby nebyl trh snadno ovlivnitelný. Důležité pro likvidní trh je i dostatečné množství 

zajímavých titulů s dostatečnou kapitalizací, která je schopna odolat případnému náporu 

spekulantů. Z tohoto důvodu není pro investování příliš vhodný český kapitálový trh na 
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kterém v současné době funguje 11 blue chips akciových titulů, nicméně s 10 z nich by 

nečinil větší problém dostatečně silnému investorovi pohnout jakýmkoliv směrem. Na 

základě výše zmíněných důvodů proto pro výběr akcií do portfolia budu doporučovat 

tituly obchodované na amerických kapitálových trzích. 

 

Kontinuální obchodování s akcií představuje skutečnost, že s akcií proběhl každý den 

obchod z kterého vznikla závěrečná cena. Akcie, které nemají k dispozici historické 

kurzy jsou méně likvidní nebo zcela nelikvidní a prodat je za kurz, který by byl pro 

investora výdělečné by mohlo znamenat velký problém. 

 

Minimální tržní hodnota akcie je také nezbytná pro zamezení vysokých ztrát 

z kurzových výkyvů. Z tohoto důvodu doporučuji akcii o minimální tržní hodnotě 5 

USD. Tato minimální úroveň je důležitá z důvodu větších procentních výkyvů kurzu i 

při nepatrné změně. Například při poklesu hodnoty dolarové akcie o jediný cent ztrácí 

investor rázem celé procento. Při investici v hodnotě 10.000 USD je to pak 100 USD.  

 

Z důvodu doporučení pro začínajícího investora nebudu doporučovat spekulaci na 

pokles kurzu „short sale“, která je poněkud více riziková, ačkoliv v rámci hodnocení 

některých akcií bylo několik vhodných titulů k tomuto druhu spekulace. 

 

Samozřejmě zvolený trh nemá pouze výhody. Významnou nevýhodou je kurzový rozdíl 

vzniklý posilováním koruny vůči dolaru. Při zvolené investiční strategii však profit 

získaný z investování na americkém trhu několikanásobně pokryje kurzové ztráty.  

 

Celková hodnota finančních prostředků, ze kterých budu sestavovat investiční portfolio 

je rovna 100 000 USD, tedy v přepočtu cca 2,1 miliónu Kč. 
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4 Vlastní návrhy řešení 

 

Technická analýza je určena zejména k rychlému operativnímu rozhodnutí o nákupu či 

prodeji daného cenného papíru. Pro maximální zrychlení a zefektivnění rozhodovacího 

procesu proto každý trader používá pouze vybrané indikátory, které mu pomáhají 

v rozhodování o otevření či uzavření pozice. Ke grafickému znázornění, kde využívám 

svícové grafy přidávám vykreslení 20denního a 100denního klouzavého váženého 

průměru. Dále se osvědčily ukazatele RSI, MACD doplněné o objem trhu a indikátor 

Rate of Change. Proto také pro výběr akcií do portfolia používám pouze tyto uvedené 

indikátory. 

 

Na amerických akciových trzích se denně obchoduje více než 10 000 titulů. Toto 

množství je poměrně velké, nicméně po aplikaci všech omezujících podmínek se výběr 

značně zúžil. 

  

Po aplikaci všech omezujících pravidel a kritérií se mi jako nejvhodnější a 

nejzajímavější tituly pro zařazení do portfolia jeví tyto (v abecedním pořadí):  

 

• Ace Ltd. (ACE) 

• American Superconductor Corp. (AMSC)  

• Bolt Technology Corp. (BTJ) 

• CBOT holdings Inc. (BOT) 

• Delta Financial Corp. (DFC) 

• Diamond Foods Inc. (DMND) 

• DTE Energy Company (DTE) 

• E. W. Scripps Co. (SSP) 

• El Paso Corp. (EP) 

• Endo Pharmaceuticals Holdings Inc. (ENDP) 

• Expedia Inc. (EXPE) 

• Exxon Mobil Corp. (XOM) 

• Hewlett – Packard Co. (HPQ) 
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4.1 ACE Ltd. (ACE) 

 

Prostřednictvím svých poboček a zastoupení zabezpečuje široké rozpětí majetkového a 

rizikového pojištění a dalších pojistných produktů jak osobám, tak i společnostem. 

Nabízené pojistné produkty pokrývají celou škálu rizik přes pojištění automobilů, škod 

způsobených přírodní katastrofou, zdravotní pojištění, životní kapitálové i nekapitálové 

pojištění, politická rizika, leteckou dopravu, energetiku a mnohé další oblasti. Operuje 

ve čtyřech setmentech - Insurance North American, Insurance Overseas General, Global 

Reinsurance, and Life Insurance and Reinsurance. Společnost zajišťuje prodej svých 

produktů prostřednictvím brokerů, spolupracujících agentů a vlastních agentů. Zajišťuje 

také prodej prostřednictvím kanálů direkt marketingu a prostřednictvím internetu. ACE 

byla založena v roce 1985 a sídlí na Bermudských ostrovech. 

 

ACE je v krátkodobém růstovém trendu zahájeném v březnu, kdy kurz protnul 20denní 

klouzavý exponenciální průměr. Od tohoto okamžiku pokračuje v posilování. Primární 

trend je také býčí. 

 

Index RSI se udržuje dlouhodobě na vyšších hodnotách převyšujících 50. Aktuální 

hodnota tohoto indexu je 69, což dává dobrý signál z zařazení do portfolia.  

 

Indikátor MACD se drží v kladných hodnotách. Úrovně jsou lehce nad nulou. Tento 

indikátor tak dává slabší nákupní doporučení. Jako doplněk indexu RSI je však 

dostačující pro potvrzení záměru nákupu tohoto titulu. 

 

Ukazatel objemu obchodů také potvrzuje býčí trend této akcie, kdy při větších objemech 

akcie posiluje. 

 

Také čtrnáctidenní Rate of Change je kladná, což nasvědčuje tomu, že postupuje mírné 

posilování způsobené zájmem o tuto akcii. 

 

Po zvážení všech předchozích indikátorů a indexů doporučuji zařadit i tento cenný papír 

do svého portfolia při aktuální tržní hodnotě 62 USD za akcii. ACE vykazuje stále 
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rostoucí tendence a proto je vhodná k dlouhodobější investici. Pro zařazení do portfolia 

navrhuji využití 5 % dostupných prostředků. 

 

Ochranný stop-loss příkaz nastavit na hranici 60. 

 

Pro dlouhodobější držení tohoto aktiva je cílová cena nastavena na 72 USD. Tato cílová 

cena tak dává možnost 20% růstu. 

 

Datum zařazení do portfolia: 11. května 2007 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 62 USD. 

Celková hodnota investice: 4800 USD 

Poplatky makléři: 9,95 

 

 

 

Obrázek ACE 
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4.2 American Superconductor Corp. (AMSC) 

 

American Supercoductor Corporation působí na poli vývoji, výroby a prodeje produktů 

používající dvoujádrovou technologii, vysokoteplotní supravodiče, kabely a 

elektronické konvertory pro elektronické přístroje. Společnost také dodává supravodivé 

kabely a elektronické měniče do integrovaných produktů jako jsou lodní motory, 

motory, generátory, elektromagnety. Primární trhy společnosti jsou Severní Amerika, 

Japonsko, Evropa, Korea a Singapur. AMSC uzavřela strategickou spolupráci se 

společností Siemens AG se kterou vyvíjí vysokoteplotní supravodiče druhé generace. 

Společnost byla založena v roce 1987 a sídlí ve státě Massachusetts. 

 

Akcie AMSC jsou v růstové fázi, kdy od začátku roku si na svůj účet připsaly 

zhodnocení větší než 50 % a stále mají růstový potenciál. V současné době se pohybují 

v blízkosti hranice 15 dolarů za akcii, což je tříměsíční hranice odporu. Zájem o AMSC 

však neopadá, čemuž odpovídají uskutečněné objemy obchodů. 

 

Index Rate of Change, který jsem nastavil na čtrnáctidenní periodu má mírně vzrůstající 

tendenci s ojedinělými drobnými propady do záporných hodnot. 

 

Ukazatel MACD se aktuálně pohybuje v kladných hodnotách mírně nad nulou s lehce 

zápornou divergencí. Tento ukazatel také vypovídá, že trh je momentálně nerozhodnutý 

jakým směrem se bude dále ubírat. 

 

Ukazatel relativní síly se od zahájení posilování drží nad hranicí padesáti bodů, kterou 

v průběhu růstu výrazně překračoval. Momentální hodnota je také spíše pozitivní na 

hladině 57. 

 

Po zhodnocení všech předchozích ukazatelů a grafického znázornění vývoje kurzu lze 

tento titul zařadit do portfolia jako střednědobou až dlouhodobou investici. Roční 

růstový potenciál lze předpokládat na úrovni 15 %. V nominálním vyjádření cílové ceny 

17 USD za akcii. Váha v portfoliu u tohoto aktiva by neměla překročit 5 %. Důvodem 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 50 

pro tuto hranici je skutečnost, že se jedná o investici na delší časový horizont a 

záměrem investora je co nejvíce zhodnotit své finanční prostředky. 

 

Pro krátkodobé obchodování doporučuji nastavit stop-loss na úroveň 13,9. Pro 

dlouhodobější investici pak na hranici 12,99.  

 

Datum zařazení do portfolia: 12. května 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 14,9 USD. 

Celková hodnota investice: 4 991,5 USD 

Poplatky makléři: 9,95 USD 

 

 

 

Obrázek AMSC 
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4.3 Bolt Technology Corporation (BTJ) 

 

BTJ prostřednictvím svých zastoupeních působí ve vývoji, výrobě a prodeji zdrojů 

seismické energie používaných v seismických průzkumech ropných a plynových 

nalezišť po celém světě. Společnost je rozdělena na dvě divize – geofyzikální přístroje a 

průmyslové produkty. Segment Geofyzikálních přístrojů nabízí mořské seismické 

zdroje energie a podvodní elektrické konektory a kabely, monitorovací systémy 

seismických zdrojů a tlakové snímače používané námořním seismickým průmyslem. 

Divize průmyslových produktů nabízí miniaturní průmyslové spojky, brzdy a miniaturní 

elektromotorky. Tyto produkty jsou využívány v různých aplikacích včetně 

klimatizačních systémů, výdejních automatech a kancelářských přístrojích. Společnost 

primárně dodává své výrobky mořským seismickým průzkumným partnerům a 

výrobcům příslušenství.  BTJ byl založen v roce 1960 a sídlí ve státě Connecticut. 

 

Akcie BTJ jsou ve vzestupném trendu, což jsem zachytil pomocnou přímkou v grafu. 

Vzestup trvá již od začátku března, kdy si titul připsal zhodnocení ve výši 100 %. 

V současné době naráží na hranici odporu u hranice 45 dolarů za akcii. Podle 

současného vývoje lze předpokládat, že tato hranice odporu bude překonána a titul bude 

i nadále posilovat. 

 

Ukazatel relativní síly RSI se drží na velmi vysokých úrovních převyšujících hodnotu 

50 již od zahájení posilování z počátku března.  

 

Indikátor MACD již tak jednoznačně nevypovídá o vhodnosti zařazení do nákupního 

portfolia, když se jeho hodnota pohybuje jak v kladných, tak i v záporných hodnotách. 

Momentálně je tato hodnota  lehce záporná, přesto není natolik silná, aby převážila 

předchozí nákupní doporučení. 

 

Na základě výše uvedených indikátorů a grafického znázornění doporučuji tento titul 

zařadit do svého nákupního portfolia s celkovou váhou 5 %. 
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Cenové výkyvy u tohoto titulu nejsou nijak dramatické, proto postačí nastavit ochranný 

stop-loss příkaz na úroveň 42 dolarů. 

 

Datum zařazení do portfolia: 11. května 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia:  44 USD. 

Celková hodnota investice: 4 840 USD 

Poplatky makléři: 9,95 USD 

 

 

Obrázek BTJ 
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4.4 CBOT Holdings Inc. (BOT) 

 

BOT byl založen již roku 1848. BOT je rozdělen na dvě divize – burzovní a realitní.  

Burzovní divize působí jako trh pro obchodování zemědělských plodin, obilí, U. S. 

Treasury futures a opcí. Nabízí kontrakty futurem a opce na futurem kontrakty založené 

na úrokových mírách, úrokových slapech a zemědělských komoditách. Dává 

obchodníkům a investorům příležitost investovat v celé tržní šíři, nebo ve vybraných 

částech, nebo v určitých segmentech. Realitní divize vlastní a spravuje budovy 

v centrální obchodní části Chicaga. K 31.12. 2006 vlastnila přes 500 000 m2  

komerčních ploch. 

 

Kurz BOT naráží na psychologickou hranici odporu 200 USD. Kurz se u této hranice 

konsoliduje již od poloviny března. RSI se drží nad hranicí 50 a dává tak pozitivní 

signál k nákupu, aktuální hodnota je 60.  

 

Dvanáctidenní Rate of change, tedy rozdíl mezi aktuálním kurzem a kurzem před, 

v tomto případě, dvanácti dny zůstává také v kladných hodnotách, což nasvědčuje tomu, 

že o akcie je mezi investory zájem. 

 

Indikátor MACD je kladný. Kratší klouzavý exponenciální průměr je větší než delší. 

Toto opět potvrzuje, že je zde větší pozitivní hybnost u krátkodobého kurzu. I tento 

indikátor tedy potvrzuje býčí trend. 

 

Objem obchodů je stoupající, stejně jako kurz, což je další indikace býčího trhu. 

 

Na základě jednoznačné vypovídací schopnosti výše zmíněných indikátorů proto 

navrhuji zahrnout tento cenný papír do portfolia jako krátkodobou investici na aktuální 

úrovni 197 USD. V porovnání s odvětvovým indexem obchodní služby, ve kterém je 

zahrnut si pak také připisuje vyšší růst.  

 

Celkovou váhu v portfoliu pak navrhuji tak, aby nepřesáhla 5 %. Důvodem pro navržení 

této hranice je fakt, že kurz je v současné době na historických maximech.  
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Stop-loss, ochranný příkaz k prodeji zamezující případným ztrátám plynoucích 

z nepříznivého vývoje trhu, pak doporučuji nastavit na hodnotu185. 

 

Cílová prodejní cena pak dosahuje úrovně 218 USD. Tento titul tedy vykazuje 

krátkodobý růstový potenciál ve výši 9 %. 

 

Datum zařazení do portfolia: 11. května 2007 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 201 USD. 

Celková hodnota investice: 5 025 USD 

Poplatky makléři: 11,95 USD 

 

 

 

Obrázek BOT 
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4.5 Delta Financial Corporation (DFC) 

 

Delta Financial Corporation, společně se svými pobočkami a zastoupeními působí jako 

speciální finanční společnost, která zajišťuje vytváření, zajištění a prodej hypoték 

neodpovídajících standardním metodickým postupům bank. Zaměřuje se na žadatele 

z řad fyzických osob na území celých Spojených států. Hypotéky jsou fixně úročeny a 

zajištěny nemovitostmi. Své hypotéky nabízí prostřednictvím obchodních distribučních 

kanálů jako jsou nezávislí investiční zprostředkovatelé a hypoteční brokeři nebo přímo 

prostřednictvím vypůjčitelů. Společnost byla založena roku 1982 a sídlí ve státě New 

York. 

 

Titul zaznamenává pozvolný růst zahájený ve druhé polovině měsíce dubna, kdy 

protnul kurz hranici 20denního i 100denního klouzavého exponenciálního průměru. Od 

tohoto okamžiku si na svůj účet připsal zhodnocení ve výši 15 %. Historický vývoj je za 

poslední 3 roky bez výraznějších negativních korekcí a dochází k postupnému 

pozvolnému posilování. 

 

Ukazatel MACD se od výše zmíněného okamžiku, kdy bylo zahájeno posilování 

pohybuje v kladné divergenci a podporuje tak nákupní doporučení tohoto titulu. 

 

Index relativní síly také velice slibně posiluje a pozvolna se přibližuje k hranici 80, což 

je silný signál pro nákup aktiva. 

 

Stejně tak i čtrnáctidenní Rate of Change je neustále v kladných hodnotách. Vyjadřuje 

tak, že o titul je neustálý zájem  

 

Na základě všech výše zmíněných indikátorů a grafického znázornění průběhu kurzu 

doporučuji zařadit tento titul do nákupního portfolia jako střednědobou až dlouhodobou 

investici.  

 

Stop-loss je vhodné nastavit na úroveň 9,8 dolaru, což je lehce pod aktuální úrovní 

stodenního klouzavého průměru. Důvod pro tuto hranici je ten, že se jedná o 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 56 

dlouhodobější investici a u tohoto titulu dochází k výraznějším výkyvům v rámci 

obchodního dne, které by mohly automaticky uzavřít naši pozici ve ztrátě i v případě, že 

na konci obchodního dne by akcie posílila. 

 

Titul se pohybuje u svých dvouletých historických maxim, nicméně podle historického 

vývoje a grafického znázornění je zřejmé, že bude překonána 4letá hranice odporu 11,5 

po které bude následovat silné posilování. Není tedy vyloučené návrat tohoto titulu ke 

svým historickým maximům z let 1996 – 98, kdy se kurz pohyboval okolo 21 dolarů za 

akcii. 

 

Doporučuji tuto akcii zařadit do portfolia s vahou 5 % při aktuální hodnotě 11,5 dolaru 

za akcii. 

 

Datum zařazení do portfolia: 11. května 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 11,5 USD. 

Celková hodnota investice: 4 945 USD 

Poplatky makléři: 9,95 USD 

 

 

Obrázek DFC 
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4.6 Diamond Foods Inc. (DMND) 

 

Diamond Foods, Inc. působí ve zpracování a distribuci kulinářských ingrediencí a 

občerstvení. Jejich produkty obsahují loupané ořechy, polévané ořechy, pražené ořechy 

a další variace úpravy ořechů. Zabývá se také výrobou jogurtů. Společnost prodává své 

produkty přímo obchodům a obchodním řetězcům, ale využívá i k distribuci 

velkoobchody. Také dodává své produkty přímo výrobcům potravinářských výrobků, 

restauracím, pekárnám a jejich dodavatelským organizacím. Diamand Foods dodává 

výrobky pod vlastními značkami Diamond, Emerald a Harmony. Hlavními trhy jsou 

Spojené státy, Evropa, ale také Japonsko, Kanada, Izrael nebo Austrálie. Společnost 

byla založena již roku 1912 a sídlí v Kalifornii. 

 

Na rozdíl od akcií, které jsem doporučoval v předcházející části, kdy byly v růstové 

fázi, je situace této akcie rozdílná. DMND si vytvořila poměrně silnou hranici podpory 

na úrovni 16 dolarů na které se pohybuje již od března. Kurz se také drží na úrovni 

dvacetidenního klouzavého průměru. 

 

Rate of Change osciluje v těsné blízkosti kolem nuly a to jak v klaných, tak i záporných 

hodnotách, což nasvědčuje tomu, že zatím není jasný směr, kterým se akcie ubírá. 

 

Indikátor MACD se drží lehce nad hladinou nuly s občasnými mírnými propady pod 

tuto hranici. Ve většině případů je však tento indikátor kladný. Ani tento indikátor 

jednoznačně nevypovídá o tom, zda-li akcii nakoupit či nikoliv. 

 

Indikátor RSI se limitně blíží hranici 50, což je opět nerozhodný ukazatel, který není 

zcela jednoznačný.  

 

Přestože žádný z indikátorů ani indexů jednoznačně nepotvrdil ani nevyvrátil záměr na 

pořízení této akcie do portfolia, doporučuji její nákup právě z důvodu vytvoření silné 

hranice podpory na úrovni 16 dolarů a pravděpodobnost, že by se kurz dostal pod tuto 

úroveň je menší. 
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Stop-loss doporučuji nastavit spíše „psychologickou“ nežli automatickou, kdy systém 

bez dalšího aktivní potvrzení obchodníka provede ochranný prodej. Tuto vlastní 

psychologickou hranici stop-loss příkazu doporučuji nastavit na úroveň 15,9. Důvod pro 

tuto psychologickou hranici stop-loss je ten, že u této akcie jsou silné výkyvy denních 

minim/maxim, kde nejnižší/nejvyšší denní cena je i o více než 20 % rozdílná od 

závěrečné ceny. Právě tento nenadálý výkyv ceny by mohl způsobit nepříjemnou a 

nečekanou, ale hlavně zbytečnou ztrátu i v případě, že by titul na konci obchodního dne 

posílil. Bohužel však tato psychologická stop-loss znamená tento titul neustále sledovat 

pro případ, že by došlo k prolomení hranice podpory, což může být pro někoho 

vnímáno jako nevýhoda. 

 

Cílovou cenu jsem stanovil na 19 dolarů, což jsou zároveň nedávná maxima, kterých 

bylo dosaženo v počátku tohoto roku. 

 

Doporučuji tuto akcii zařadit do portfolia s vahou 5 % při aktuální hodnotě 16,39 dolaru 

za akcii. 

 

Datum zařazení do portfolia: 11. května 2007 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 16,39 USD. 

Celková hodnota investice: 4 917 USD 

Poplatky makléři: 9,95 USD 

 

Obrázek DMND 
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4.7 DTE Energy Company (DTE) 

 

Prostřednictvím svých poboček zajišťuje DTE energetické dodávky ve státě Michigan. 

Společnost je rozdělena na tři divize – Elektrická energie, Plyn a Non-Utility. Divize 

elektrické energie zajišťuje výrobu, prodej, nákup a distribuce elektrické energie pro 

domácnosti, průmyslové podniky i další prodejce energií. Vyrábí elektrickou energii 

z jádra, uhlí i z vodních elektráren. Divize plyn nakupuje, prodává, skladuje a 

distribuuje plyn pro domácnosti i průmyslové podniky. Non-Utilitní divize zajišťuje 

přepravu uhlí a marketing, správu plynovodů, průzkumy nalezišť plynu a jeho těžbu, a 

další spojené aktivity. K  31. 12. 2006 měla společnost přibližně 1,3 milionu zákazníků 

z řad domácností i podnikatelů a velkoodběratelů plynu a 2,2 milionu odběratelů 

elektrické energie. Společnost provozuje 1300 km plynovodů. DTE byla založena roku 

1995 a sídlí v Detroitu ve státě Michigan. 

 

Akcie DTE posilují již od poloviny března, kdy si připsaly 15% zhodnocení. Růstová 

fáze nadále pokračuje a nic nenasvědčuje tomu, že by v blízké době měl nastat obrat.  

 

Index RSI je na velmi vysokých úrovních převyšujících 70. Aktuálně se hodnota tohoto 

indexu pohybuje nad hranicí 76. 

 

Ukazatel MACD se také stabilně drží v kladných hodnotách a potvrzuje tak zájem 

investorů o tuto společnost zabývající se energetickými službami. 

 

I ukazatel Rate of Change je dlouhodobě kladný, což je způsobeno, že kurz této akcie 

neustále stoupá. 

 

Po zhodnocení všech předchozích ukazatelů i grafického zachycení vývoje kurzu 

doporučuji zařadit tuto akcii při aktuální ceně 52,8 do portfolia jako střednědobou až 

dlouhodobou investici, která zajistí stabilní růst vložených prostředků bez výraznějších 

negativních korekcí. Váha tohoto titulu v portfoliu by měla dosahovat 15 %. Vyšší 

hodnotu nedoporučuji z důvodu nižšího, zato však stabilního výnosu. 
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Stop-loss doporučuji nastavit na hladinu 49,8. Tato hladina odpovídá dvojnásobku 

maximálního cenového rozpětí a je také nad úrovní 100denního klouzavého váženého 

průměru. 

 

Střednědobá cílová cena je na úrovni 60 dolarů. Dlouhodobá cílová cena v horizontu 

jednoho roku pak dosahuje 74 dolarů za akcii. 

 

Datum zařazení do portfolia: 11. května 2007 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 52,8 USD. 

Celková hodnota investice: 14 784 USD 

Poplatky makléři: 13,95 USD 

 

 

Obrázek DTE 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 61 

4.8 E. W. Scripps Company (SSP) 

 

E. W. Scripps Company působí jako mediální společnost, která zajišťuje služby spojené 

s reklamou a zajišťováním zpráv a informací prostřednictvím internetu. Společnost je 

zaměřena na čtyři segmenty – televizi, noviny, televizní vysílače a interaktivní média. 

Televizní segment obsluhuje národní televizní kanály a také nabízí službu video na 

poptávku, tj. zákazník si sám volí program, který chce sledovat. Novinová část vydává 

deníky a komunitní noviny na celém území Spojených států. Dále pod tuto část spadají 

služby novinového zpravodajského servisu (obdoba naší ČTK), internetové stránky 

poskytující informace, reklamu a další služby.  Televizní vysílače šíří signál stanic 

ABC. Segment zaměřený na interaktivní média nabízí online nákupní služby. Provozuje 

porovnávací službu, která porovnává kvalitu zboží a jejich ceny nabízené 

prostřednictvím internetu nebo zásilkovými službami. Provozuje také BizRate, který 

zajišťuje zpětnou vazbu od zákazníků, kteří hodnotí své zkušenosti s jednotlivými 

obchody a výrobky. Společnost byla založena roku 1878 a sídlí v Ohiu.  

 

Akcie SSP se dostaly na svá půlroční minima, kde nalezly hranici podpory na úrovni 42 

dolarů. Po odražení se od této hranice podpory vystoupal kurz na aktuální úroveň 45 

dolarů, což představuje 7% nárůst v průběhu jednoho týdne. 

 

Index relativní síly od posledního zahájeného růstu posiluje z hodnot oscilujících okolo 

30 na současnou úroveň 61. Proto tak začínají být tyto akcie zajímavé pro zařazení do 

portfolia. 

 

Podobně tak i indikátor MACD začíná být v kladných hodnotách, které znamenají, že o 

titul začíná být zájem. Začíná tak vydávat nákupní signál. 

 

Přestože se teprve začíná formovat rostoucí trend, doporučuji tuto akcii zařadit do 

nákupního portfolia při zachování velké míry opatrnosti. Stop-loss, jako u některých 

předchozích titulů doporučuji nastavit pouze „psychický“ nikoliv automatický. 

Důvodem jsou opět nenadálé výkyvy v rámci obchodního dne, které by mohly uzavřít 
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v nečekané ztrátě. Prodejní příkaz pak zadávat v okamžiku překonání hranice podpory 

pod hodnotou 42 dolarů. 

 

Cílovou cenu, kterou by měl titul pokořit je hranice 50 dolarů za akcii. Tato hranice 

poskytuje možnost pro více než 10% růst.  

 

Celkovou váhu v portfoliu pak doporučuji na úrovni 5 %. 

 

Datum zařazení do portfolia: 18. května 2007 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 45 USD. 

Celková hodnota investice: 4 950 USD 

Poplatky makléři: 9,95 USD 

 

 

Obrázek SSP 
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4.9 El Paso Corporation (EP) 

 

El Paso Corporation  dodává plyn a s ním spojené energetické produkty v Severní 

Americe. Nabízí služby spojené s dodávkou plynu různým zákazníkům včetně 

výrobcům, prodejcům i koncovým zákazníkům. Dodává také dalším prodejcům plynu a 

výrobcům elektřiny prostřednictvím sítě svých plynovodů, které jsou přibližně 70.000 

km dlouhé. Také se zabývá průzkumem a těžbou zemního plynu a ropy ve Spojených 

státech, Brazílii, Asii a Střední Americe. Společnost byla založena roku 1928 a sídlí 

v Texasu. 

 

Akcie EP naráží delší období na hranici odporu, kterou tvoří 16 dolarů za akcii. Zdá se 

však, že se v rámci posledního obchodního dne podařilo tuto hranici prolomit. 

V případě, že i další obchodní den uzavře titul nad touto hranicí, je vytvořena nová 

hranice podpory pod kterou by neměla hodnota akcie v nejbližší době klesnout. Při 

zdolání hranice odporu se zároveň dostaly akcie EP nad úroveň 20denního klouzavého 

průměru. 

 

Index RSI pozvolna posiluje na aktuální úroveň 67, která začíná dělat titul atraktivním. 

Začíná tak upozorňovat na sílící zájem o EP. 

 

MACD se také pozvolna dostává do kladných hodnot. Podobně jako RSI i MACD 

začíná naznačovat zájem ze strany investorů o toto aktivum. 

 

Stejně jako předchozí index RSI a MACD oscilátor má i čtrnáctidenní ukazatel ROC 

pozvolnou narůstající tendenci, která nasvědčuje, že kurz se pomalu zvyšuje. 

 

Po potvrzení prolomení hranice odporu na úrovni 16 dolarů doporučuji zařadit akcie EP 

do portfolia. Váhu v portfoliu pak doporučuji u tohoto titulu na úrovni 10 %.  

 

Knoty svíček nejsou příliš dlouhé, proto doporučuji nastavit stop-loss na úroveň 15,5. 

Rozdíl 50 centů, tedy zhruba 3 % by měl být dostačující pro zamezení případného 

nechtěného prodeje vzniklého náhlým poklesem kurzu v rámci obchodního dne. 
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Přestože se hodnota akcie drží na tříletých maximech, zdaleka nedosahuje historicky 

nejvyšších hodnot, kterých dosahovala v roce 2001, kdy se akcie prodávala za více než 

71 dolarů. Současná hodnota je tak na 22 % nejvyšší tržní hodnoty. Je zde tedy 

dostatečný prostor ke zhodnocení investice v delším časovém horizontu. 

 

Datum zařazení do portfolia: 18. května 2007 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 16,08 USD. 

Celková hodnota investice: 9 970 USD 

Poplatky makléři: 11,95 USD 

 

 

 

 

 

Obrázek EP 
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4.10 Endo Pharmaceuticals Holdings, Inc. (ENDP) 

 

Endo Pharmaceuticals Holdings, Inc. působí ve výzkumu, vývoji a prodeji vlastních i 

generických léčiv, které tlumí bolest. Produktová řada zahrnuje lék Lioderm, Percocet a 

Percodan pro tlumení bolesti, Frova na tlumení bolestí hlavy dospělých. Dalšími 

produkty jsou DepoDur pro epidurální anestezii, Synera jako lokální anestetická náplast 

pro dospělé i děti. Posledním z vlastních produktů je Opana, orálně podávané 

analgetikum. Generické výrobky společnosti jsou Morfin, Oxycodone a Endocet. 

Vlastní produkty, které v současnosti vyvíjí jsou Rapinyl, který působí rychle na 

odstraňování bolesti při rakovině, Ketoprofenová náplast pro hojení lehkých ran, 

LidoPAIN pro zklidňování bolesti v kříži. Dalším produktem ve druhé fázi testování je 

EN 3285 pro orální aplikaci, která se používá u pacientů při chemoterapeutické léčbě. A 

další výrobky určené k zamezování bolesti. ENDP uzavřel strategickou spolupráci se 

společností Penwest Pharmaceutical Company pro společný vývoj analgetik na bázi 

opia ke tlumení bolesti. Společnost byla založena roku 1997 a sídlí v Pensylvánii.  

 

Akcie společnosti ENDP prochází fází pozvolného růstu. Počátkem května protnul kurz 

dvacetidenní klouzavý průměr. Trendovou linii jsem naznačil v grafu pomocí modrých 

čar. Ze zachycení trendové linie je zřejmé, že titul zahájil posilování již ve druhé 

polovině března. V polovině dubna došlo k mírné korekci. Ztráty však byly rychle 

vymazány a titul pokračuje v započatém růstu. 

 

Index RSI, podobně jako kurz akcie, pozvolna posiluje od začátku měsíce dubna, kdy se 

pohyboval na úrovni 40. Aktuální hodnota indexu je lehce nad hranicí 70. Vydává tak 

nákupní signál. 

 

Indikátor MACD se od zahájení růstu po výše zmiňované korekci drží v kladných 

hodnotách a potvrzuje tak nákupní signál vydávaný indexem RSI. 

 

Stejně jako předchozí ukazatele i Rate of Change potvrzuje zahájený růstový posun 

kurzu, když zůstává v kladných hodnotách od konce dubna. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 66 

Jak vyplývá z grafického znázornění, které je potvrzeno i indikátory, je tento titul 

vhodné zařadit do portfolia při aktuální tržní ceně 32,98. Váha v portfoliu tohoto titulu 

by měla dosahovat 5 %.  

 

U této akcie nedochází běžně k velkým cenovým výkyvům v rámci obchodního dne, 

nicméně několik extrémů bylo zaznamenáno. Proto také doporučuji stanovit cenu stop-

loss na hranici 31 dolarů, aby se předešlo nechtěnému prodeji. 

 

Jako krátkodobá cílová cena se jeví hranice 35 dolarů, což je roční historické maximum. 

Této hranice by měl titul dosáhnout v nejbližší době. Při přiblížení se této hranice bude 

vhodné sledovat všechny indikátory i grafické znázornění průběhu vývoje kurzu. Dá se 

předpokládat, že titul po překonání této hranice bude i nadále posilovat. 

 

Datum zařazení do portfolia: 18. května 2007 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 32,52 USD. 

Celková hodnota investice: 4 878 USD 

Poplatky makléři: 9,95 

 

 

Obrázek ENDP 
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4.11 Expedia Inc.  (EXPE) 

 

Expedia podniká jako online cestovní kancelář ve Spojených státech i mezinárodně. 

Vlastní a provozuje velké portfolio značek včetně Expedia.com, Hotels.com, 

Hotwire.com, Worldwide Travel Exchange a Interactive Affiliate Network, Classic 

Vacations, Expedia Corporate Travel, eLong, a TripAdvisor. Společnost nabízí cestovní 

produkty a služby jako jsou například letenky, pobyty v hotelu, pronájem automobilu, 

služby na místě poskytované různými aerolinkami, půjčovnami automobilů, výletními 

společnostmi a další služby. Společnost také zajišťuje rezervaci v hotelích, letenek, 

automobilů a službách v místě ubytování od spolupracujících cestovních agentur. 

Expedia působí mimo Spojených států také na území Austrálie, Belgie, Kanady, Číny, 

Francie, Německa, Itálie, Japonska, Mexika, Nizozemska, Španělska, Velké Británie a 

dalších státech. Sídlem společnosti je stát Washington.  

 

Akcie společnosti Expedia jsou v dlouhodobém růstovém trendu, když si za poslední 

rok připsaly zhodnocení 70 %. Momentálně však akcie narazily na hranici odporu na 

úrovni 25 dolarů. Na této úrovni se setkávají býci s medvědy a následující obchodní dny 

rozhodnou, kterým směrem se akcie vydá. O zájmu vypovídá i zvyšující se objem 

uskutečněných obchodů, který pozvolna narůstá. 

 

Podle indexu relativní síly, který se blíží úrovni 60 se dá vyvodit, že je akcie pro 

investory atraktivní a v porovnání s ostatními tituly má dostatečnou sílu. 

 

Indikátor MACD však již tolik optimistický není, když poslední tři obchodní dny se 

dostal do záporných hodnot. 

 

Na základě výstupu grafického znázornění průběhu historických cen, který je lehce 

podpořen také indexem relativní síly, doporučuji zařadit tento titul do portfolia jako 

dlouhodobější investici. 
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EXPE považuji za dlouhodobější investici, proto také cílová cena je na vyšší úrovni, 

kdy předpokládám, že by mohla dosáhnout 30 dolarů za akcii v časovém horizontu 

jednoho roku. Akcie tak má růstový potenciál 21 %. 

 

Ochranný příkaz zamezující ztrátám pak doporučuji nastavit na úroveň 22,49. Navržená 

úroveň je více než 9 % pod aktuální cenou, nicméně je dostatečně nízká, aby nedošlo 

k jejímu aktivování v rámci nenadálého cenového výkyvu, které u této akcie nejsou tak 

časté, nicméně v nedávné době k němu došlo. 

 

Přestože se jedná o akcii s růstovým potenciálem větším než 20 % na jedné straně, jde 

také o dlouhodobější investici a v současné době se také ještě profiluje další vývoj 

tohoto aktiva. Z těchto důvodů doporučuji nastavit váhu v portfoliu na 5 %. 

 

Datum zařazení do portfolia: 18. května 2007 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 24,64 USD. 

Celková hodnota investice: 4 928 USD 

Poplatky makléři: 9,95 USD 

 

 

Obrázek EXPE 
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4.12 Exxon Mobil Corp. (XOM) 

 

Exxon Mobil Corporation  působí ve výrobě, přepravě a prodeji ropy a zemního plynu.  

XOM se také zabývá zpracování, přepravou a prodejem pohonných hmot a dalšími 

petrochemickými produkty. Působí také na poli výroby elektrické energie. Mezi 

výrobky, které vyrábí patří polyethylen a polypropylenové plasty a další speciální 

produkty. Dále se společnost zabývá průzkumem a těžbou zemního plynu pro domácí 

dodávky. Společnost působí ve Spojených státech, Kanadě, Evropě, Africe, Asii, 

Středním východě, Rusku a Jižní Americe. Založení se datuje do roku 1870. Sídlo má 

Exxon v Texasu.  

 

Akcie XOM jsou v dlouhodobém primárním růstovém trendu, který je patrný již od 

sedmdesátých let minulého století, kdy bylo zahájeno obchodování s těmito akciemi. 

Také sekundární trend, který byl nastartován v polovině března je růstový. V druhé 

polovině března překonal kurz dvacetidenní klouzavý průměr nad kterým se stále drží. 

 

Index RSI potvrzuje zájem o akcie, když se hodnota tohoto indexu neustále zvyšuje na 

aktuální úroveň 69. Vydává tak nákupní signál, který neustále sílí. 

 

Indikátor MACD se pohybuje dlouhodoběji v kladných hodnotách. Nasvědčuje tak, že 

je o titul zájem a má pozitivní hybnost, která svědčí o býčím trhu. 

 

Všechny indikátory i grafické znázornění vypovídají o vhodnosti zařazení tohoto titulu 

do investičního portfolia.  

 

Investice do XOM je dlouhodobějšího rázu, ačkoliv je možné dosahovat zhodnocení i 

při krátkodobější investici. Při dlouhodobější investici je možné uvažovat o cílové ceně 

na úrovni 100 dolarů.  

 

Váhu tohoto titulu v portfoliu doporučuji nastavit na úroveň 10 %. Navrhovaná 

desetiprocentní váha je vhodná z důvodu dlouhodobé stabilní investice do titulu, který 

má velký růstový potenciál a v minulosti nevykazoval nestabilitu a výraznější poklesy. 
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Stop-loss doporučuji nastavit na úroveň 79 dolarů, což je dostatečná míra pro 

zabezpečení investice před nežádoucím výkyvem. 

 

Datum zařazení do portfolia: 18. května 2007 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 83,2 USD. 

Celková hodnota investice: 9 984 USD 

Poplatky makléři: 11,95 USD 

 

 

Obrázek XOM 
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4.13 Hewlett – Packard Co. (HPQ) 

 

Společnost Hewlett – Packard není třeba nijak obšírněji představovat. Každý 

pravděpodobně ví, že působí na poli výpočetní techniky. Zabývá se výrobou 

technologií, softwaru a řešení pro použití v obchodě, domácnosti a ve státní správě. 

Z hardwaru, který vyrábí můžu jmenovat osobní počítače a notebooky, tiskárny, 

scannery a servery. Divize zabývající se vývojem softwaru pak vyvíjí software pro 

archivaci dat, řízení obchodních procesů a správu sítí. Společnost byla založena již roku 

1939 a sídlo společnosti je umístěno v Kalifornii. Mezi největší přímé konkurenty 

můžeme zařadit společnosti IBM, DELL a Canon.  

 

U akcií HPQ je zřejmý dlouhodobý růstový trend. Krátkodobý růstový trend byl 

nastartován začátkem března po mírné korekci způsobené zejména panikou a vlnou 

výprodejů nastartovanou v Asii.  

 

Index RSI se dlouhodobě udržuje na vysokých hodnotách převyšujících 50. Aktuální 

hodnota tohoto indexu je 79, což je velice silný ukazatel pro pokračující býčí náladu u 

tohoto titulu. 

 

Ukazatel MACD se drží v kladných hodnotách s lehkou kladnou divergencí. I tento 

ukazatele potvrzuje býčí trend této akcie.  

 

I ukazatel Rate of Change je kladný, což nasvědčuje tomu, že aktuální kurz v porovnání 

s kurzem před 14 dny je rostoucí. 

 

Podobně jako předchozí indikátory i objem zaznamenávající rostoucí kurz s rostoucím 

objemem obchodů je býčí. 

 

Na základě výše zmíněných faktů proto doporučuji zařadit tento titul do portfolia při 

současné ceně 45,24. Tento titul je konstantně rostoucí bez výraznějších výkyvů. 

Navrhovaná váha v celkovém portfoliu pak má dosahovat 15 %. 
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Ochranný stop-loss příkaz nastavit na 43, což je hodnota 20denního exponenciálního 

průměru. 

 

Krátkodobá prodejní cena by pak měla dosáhnout 50, což je spíše psychologická 

hranice. Při dlouhodobějším držení je pak cílová cena 59. 

 

Datum zařazení do portfolia: 11. května 2007 

Aktuální kurz v okamžik doporučení zařazení do portfolia: 45,2 USD. 

Celková hodnota investice: 14 916 USD 

Poplatky makléři: 13,95 USD 

 

 

Obrázek Hewlett-Packard 
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5 Závěr 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „výběr akcií do portfolia pomocí 

technické analýzy“. Omezujícími kritérii, kterým jsem přizpůsoboval svůj výběr byly: 

 

• Trh s vyřešeným právním prostředím 

• Likvidní trh 

• Kontinuální obchodování s akcií 

• Minimální objem obchodování s titulem  

• Minimální tržní hodnota akcie 

 

Na základě výše zmíněných filtrovacích podmínek jsem nejdříve vybral trh na kterém 

mají být akcie kotovány. Jako nejvhodnější trh pro daného investora jsem vybral burzy 

ve Spojených státech, kde je dlouhá tradice obchodování s cennými papíry a jsou zde 

dostatečně zaběhlá právní pravidla podle kterých se řídí všichni účastníci obchodování.  

 

Po výběru trhu jsem pokračoval vytipováváním vhodných akcií k výběru do portfolia. 

Výběrové podmínky týkající se kvality a omezení míry rizika byly kontinuální 

obchodování s akcií, dosažení minimálního objemu obchodování a minimální tržní 

cena. Samozřejmě, že i po takovémto předvýběru  zůstalo velké množství akcií, ze 

kterých bylo zapotřebí pečlivě vybírat právě ty, které jsou momentálně vhodné 

k zařazení do investičního portfolia.  

 

Jako poslední zvolený filtr, na základě kterého jsem rozhodoval o nákupních 

doporučeních byly grafické vyjádření historického průběhu kurzu společně se 

zachycením dvacetidenního a stodenního klouzavého variabilního průměru, které 

pomáhaly vystihnout trend, kterým se vydává zkoumané aktivum. 

 

Pomocnými indikátory, které pomáhaly rozhodovat o vhodnosti akcie pak byly index 

relativní síly, který porovnává atraktivnost daného titulu v porovnání s dalšími akciemi. 

Jako impulz pro nákup pro mne byla hodnota tohoto indexu vyšší než 50. Dalším 
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indikátorem pak byl pro mne MACD, kdy jsem sledoval kladnou hodnotu tohoto 

indikátoru. Samozřejmě důležité bylo sledovat i vývoj objemu obchodů v jednotlivých 

dnech v závislosti na kladné či záporné změně kurzu podle kterého se dalo usuzovat, 

zda-li se jedná o býčí či medvědí trh. Jako doplňující ukazatel jsem používal ještě 

čtrnáctidenní Rate of Change, čili poměr, který udával o kolik procent se hodnota titulu 

zvýšila nebo snížila v porovnáním s kurzem starým čtrnáct dní. 

 

Poté, co byly splněny všechny nezbytné podmínky a výběrová kritéria, která jsem 

navolil jsem vybral jako nejzajímavější tituly, které jsou nejvhodnější k momentálnímu 

zařazení do portfolia tyto cenné papíry: 

 

• Ace Ltd. (ACE) 

• American Superconductor Corp. (AMSC)  

• Bolt Technology Corp. (BTJ) 

• CBOT holdings Inc. (BOT) 

• Delta Financial Corp. (DFC) 

• Diamond Foods Inc. (DMND) 

• DTE Energy Company (DTE) 

• E. W. Scripps Co. (SSP) 

• El Paso Corp. (EP) 

• Endo Pharmaceuticals Holdings Inc. (ENDP) 

• Expedia Inc. (EXPE) 

• Exxon Mobil Corp. (XOM) 

• Hewlett – Packard Co. (HPQ) 

 

Ve svém výběru jsem se snažil rozprostřít riziko i do různých oborů podnikání výše 

zmíněných společností. Proto jsou také v portfoliu zahrnuty organizace působící 

v pojišťovnictví (ACE), výpočetní technice (AMSC, HPQ), finančnictví (BOT, DFC), 

energetice (DTE, EP), potravinářském průmyslu (DMND), farmacii (ENDP), 

mediálním průmyslu (SSP), cestovním ruchu (EXPE), petrochemickém průmyslu 

(XOM) a dokonce také i v seismickém průzkumu (BTJ).  
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Výběr akcií do portfolia jsem provádět tak, aby byl pokud možná co nejaktuálnější 

v okamžiku obhajoby diplomové práce. 

 

Pravděpodobně některé z vybraných akcií zasáhne vlna výprodejů a korekcí, kdy budou 

chtít obchodníci uzavřít své zisky. Nejznámější poučka obchodníka říká o obchodování 

v květnu „Sell in May and go away“, čili prodej se ziskem v květnu a odejdi. A 

skutečně na základě historických vývojů kurzů a indexů je patrné, že tato poučka je 

velmi důležitá. Pro krátkodobé obchodování nemá smysl otevírat pozice na současných 

úrovních, nicméně veškeré tituly, které jsem doporučoval jsem doporučoval pro středně 

až dlouhodobý horizont. 
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