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A prágai PX index még mindig az 1 080 és 1 280 pont között oldalazik, 
azonban a helyzet most azért is érdekes, mivel a legutolsó csökkenés során 
nem lett letörve a 200 napos mozgóátlag, az ellenállónak bizonyult. Az 1 280 
és 1 315 pontos ellenállás egyelıre nem lett áttörve. Jelenleg az lesz a 
meghatározó, hogy a PX index be tud-e állni egy potenciális emelkedı 
trendbe és áttöri az említett ellenállásokat. Az ellenállási szintektél történı 
esetleges tétovázás csökkenéshez és ismét az 1 100 és 1 280 pont közötti 
oldalazáshoz vezetne. 
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A ČEZ megközelítette a 900 koronás határt, amelyet majdnem egy éve 
nem ért el. A ČEZ-nél pozitív, hogy visszapattant az emelkedı 
trendcsatorna 735 koronánál lévı alsó határától, és átjutott a legutóbbi 
lokális maximumon. Amennyiben áttörné a 900 koronás határt, a ČEZ 
folytathatná utát 1000 koronáig, ahol jelentıs ellenállás található. 
Kockázatként marad a kisebb emelkedı trendcsatorna, mivel az ár ez 
idáig nem jutott át a jelzett trendcsatorna felsı határán. 
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A Komerční banka elpattant a 4 500 koronás maximumtól és 
jelenleg konszolidál. A konszolidáció eredményeképpen az 
árfolyam az emelkedı trend határához és a 200 napos 
mozgóátlaghoz került. Ebben bizonyára nem tett jót az 
osztalék utáni csökkenés. A KB jelenleg egy elágazáshoz 
érkezett, vegy letöri déli irányban a 200 napos mozgóátlagot 
és az emelkedı trendvonalat, vagy pedig elpattan vissza a 4 
500 korona irányába. A maximumok az elsıdleges 
ellenállások lesznek a következı mozgás szempontjából. 
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Az NWR részvények maradnak az emelkedı trendcsatornában és 
jelenleg egy konszolidáción belül csökkennek. Az alsó határ és a 200 
napos MA távolságára való tekintettel, további konszolidációt 
várhatnánk, illetve csökkenést egy erısebb támaszra, amelynek lenne 
ereje visszafordítani az árfolyam alakulását az emelkedı csatornába. A 
200 napos mozgóátlag és a trendvonal áttörése esetében új csökkenı 
trendcsatorna alakulhat ki, amelyet a 200 korona körüli minimumok 
határoznák meg. A visszapattanás és a további növekedés után a fı 
ellenállás a 300 koronás szint lehetne, tovább pedig a 325 CZK-n. 
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Az Erste Bank továbbra is a 700 és 1 000 korona közötti 
emelkedı trendben tartózkodik. Jelenleg jelentıs támaszt 
jelent az emelkedı trend alsó határa, valamint a 820 
koronánál húzódó vízszintes vonal. Ez a szint ugyanis 
nagyon érdekes vételi lehetıséget biztosít. Amennyiben a 
trendvonalat nem törné le, a felsı határ irányába mozoghat 
és megközelítheti az 1 000 koronás szintet. A 820 koronás 
trendvonallal együtt a 200 napos mozgóátlag is támaszként 
szolgál. A déli irányban történı letörés esetén a vétellel 
elegendı lenne csak a 700 koronás szintnél foglalkozni, 
illetve e szint alatt, ami támaszként szolgálhat, mivel innen 
már többször is elpattant az árfolyam. 
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Telefonica O2: Összességében a részvény mindig 400 
korona körül mozog. Viszont a csökkenı trendcsatorna 
szélessége már korlátokat jelent az oldalazás számára. A 
részvény talált erıt áttörni a csökkenı trendcsatorna felsı 
határán és így már lehet hogy el is múlt a további 
csökkenés veszélye. A részvény támaszt 400 – 410 
koronán találhat. 
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Az Unipetrol átugorta az emelkedı trend határát és a korábbi 170 
koronás minimumig csökkent. Egyelıre a 200 napos mozgóátlag 
alatt és a csökkenı trendvonal alatt mozog. Ez azt jelenti, hogy a 
csökkenés akár a 150 koronás szintig is folytatódhat, ahonnan a 
múltban az árfolyam már többször is elpattant. Északi irányban 
jelenleg a csökkenı trendvonal jelenti az ellenállást, melynek 
szintje jelenleg nagyjából 185 koronára esik. Ennek áttörése az 
újbóli emelkedést jelenthetné. 
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A Pegas még mindig 400 - 500 korona között mozog. Jelenleg a 
440 korona körüli árfolyamok nem túl érdekesek, mivel még jó 20 
CZK tér van az alsó határhoz. Amennyiben az árfolyam az alsó 
határhoz jutna, visszapattanhat és cca. 410 koronától emelkedni 
kezdhetne 450 – 480 koronáig. 
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Kidolgozta a a Fio banka, a.s. (a továbbiakban „Fio”). A Fio a Burza cenných papírů Praha, a.s. (Prágai Értéktızsde) tagja, és a SPAD 
szegmens 13 kibocsátásának árjegyzıje. A Fio nem árjegyzı a Kit Digital, Inc. kibocsátásnál.  
Az összes közzétett információ csupán tájékoztató és ajánló, nem kötelezı jellegő, és a Fio nézetét fejezi ki. Nem lehet kizárni, hogy - 
tekintettel azon meghatározó tényezık változására, melyek alapján a közzétett információk és befektetési ajánlások készültek, illetve más 
tényezıkre, valamint a piac alakulására való tekintettel - a közzétett információk és befektetési ajánlások a jövıben hiányosnak vagy 
helytelennek mutatkoznak. A Fio a befektetési döntést meghozó személyeknek azt ajánlja, hogy az ezen információk szerinti befektetések 
megvalósítása elıtt konzultálják annak helyességét a brókerrel. A Fio nem felel ezen dokumentum tartalmának jogosulatlan vagy 
reprodukált terjesztéséért vagy közzétételért. 
 
A Fio kijelenti, hogy nincs közvetlen vagy közvetett, 5%-osnál nagyobb részesedése egyetlen olyan pénzügyi eszközök kibocsátójának 
alaptıkéjén sem, melyekkel a szabályozott piacokon kereskednek. A szabályozott piacokon kereskedett pénzügyi eszközök egyik 
kibocsátója sem rendelkezik több, mint 5%-os közvetlen vagy közvetett részesedéssel a Fio alaptıkéjén. A Fio a pénzügyi eszközök egyik 
kibocsátójával sem rendelkezik a befektetési ajánlások készítését és terjesztését érintı, vagy más, a befektetési szolgáltatások nyújtásáról 
szóló megállapodással. A pénzügyi eszközök kibocsátói közzétételük elıtt a befektetési ajánlásokkal nincsenek megismertetve. A Fio az 
utóbbi 12 hónapban nem volt sem vezetı menedzser, sem társ vezetı menedzser egyik pénzügyi eszköz nyilvános kibocsátásánál sem. A 
befektetési ajánlások készítésében részt vevı személyek javadalma nem a Fio vagy a hozzá kötıdı személyek ügyleteitıl van vonatkoztatva. 
E személyek más eszközökkel sincsenek késztetve bizonyos fokú vagy irányú befektetési ajánlások közzétételére. A Fio a befektetési 
ajánlások készítése során az érdekütközéseket megfelelı belsı felosztással elızi meg, mely magába foglalja az egyes belsı részlegek közti 
információ-áramlás korlátozását, valamint a rendszeres belsı ellenırzést. A Fio banka, a.s. felügyeletét a Česká národní banka (Cseh 
Nemzeti Bank) látja el. 
Ezt a dokumentumot a Fio o.c.p., a.s. a Fio banka, a.s. társaságtól vette át, s ezért a tartalmáért nem felel. 
A Fio o.c.p., a.s. felügyeletét a Národná banka Slovenska (Szlovákia Nemzeti Bankja) látja el. 
Vétel - a piaci árfolyam több mint 15%-os növekedésére van lehetıség a meghatározott célárhoz képest.  
Akkumulálni  - a piaci árfolyam 5-15% közötti árfolyamnövekedésére van lehetıség, a meghatározott célárhoz, a pozícióba való belépéshez 
ki lehet használni a piaci mozgásokat.  
Tartani  - a piaci árfolyam +5% és -5%-os mozgási lehetıséget nyújt, a meghatározott célárhoz képest.  
Csökkenteni - a piaci árfolyam 5-15%-os csökkenésére van lehetıség a meghatározott célárhoz képest, a pozíció zárásra a piaci mozgásokat 
lehet kihasználni.  
Eladás - a piaci árfolyam több mint 15%-os csökkenésére van esély a meghatározott célártól. 
A piac nagyobb volatilitásánál rövid távon nem feltétlen kell bekövetkeznie a befektetési ajánlás változásához azonnal a százalékos határ 
elérése után.  

 


