
Pick of the Week 
E.ON Reverse Bonus  
Již nějaký čas přešlapují akcie společnosti 
E.ON na místě. Ovšem příští týden může 
být tento status quo v ohrožení, protože 
přichází rozhodný den pro výplatu divi-
dend. S ohledem na nejistý budoucí vývoj 
společnosti,  se nedá očekávat příliš rych-
lý comeback a následný akciový růst. Pro 
tuto tržní situaci se tak nabízí investice do 
Reverse Bonus certifikátu.  
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Čínská měna 
Uvolnění otěží  
Čínská centrální banka uvolnila otěže 
svému juanu. Od poloviny dubna může 
čínská měna kolísat vůči americkému 
dolaru výrazně silněji než tomu bylo dopo-
sud. Nově bylo pro obchodování měno-
vého páru juan/dolar stanoveno rozpětí ve 
výši jednoho procenta. V předchozím 
období se hodnota měnového páru mohla 
odchýlit maximálně o 0,5 procenta. 

Hlavní téma · strana 2 

Trading série 
Technická analýza 
Ve spolupráci se Scoach (největší 
obchodní platformou pro strukturované 
produkty) jsme pro čtenáře 
ZertifikateJournal připravili témata, která 
se zaměří na problematiku obchodování -  
oblast tradingu. V dnešní šesté části 
našeho seriálu se budeme podrobně 
zabývat technickou analýzou.  

Nová série · strana 5 

 

Portfolio 
Návrat Vietnamu 
Vietnam je na dobré cestě stát se jednou 
ze zemí se statutem podobným BRIC 
zemím. Ukázalo se však, že i přes rychlý 
ekonomický růst zůstala vietnamská eko-
nomika zaplavena celou řadou struk-
turálních nerovnovách. 

 

Portfolio · strana 3 
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Knock out  
Spekulace s následky 
Na Zelený čtvrtek a Velikonoční 
pondělí prolomila (i když jen na 
několik minut) společná evropská 
měna dolní hranici na úrovni 1,20 
CHF za 1,00 EUR. Tuto poměrovou 
hranici si stanovila  samotná Národní 
banka Švýcarska (Schweizerischen 
Nationalbank - SNB). 

 
Prolomení této hranice mělo za 

následek předčasné splacení tzv. 
KO-warrantů, které byly emitovány s 
bariérou ne této úrovni.  

 
Často jsou emitenti obviňováni, 

že se snaží u jednotlivých produktů 
ovlivňovat kurzy a mají záměr prolo-
mit tu či onu bariéru u produktů, 
které se na trhu již delší obchodují. 
Emitenti tak prý chtějí dosáhnout 
vůči klientům výhody.  

 
Aktuální příklad jasně dokládá, že 

ani renomovaná centrální banka 
jakou SNB určitě je, není ani s pod-
porou svých mnohamiliardových re-
zerv schopna se úspěšně bránit proti 
některým tržním účastníkům, kteří 
cíleně atakují pevné měnové mecha-
nismy.  

 
Pro všechny investory, kteří ob-

chodují knock-out produkty, nemůže 
být tato tržní lekce názornější. 
Poučení? Nekupujte do svých port-
folií cenné papíry s velmi těsnými 
knock-out bariérami či dalšími limity. 

Obzvláště u „prominentních“ a tudíž 
velmi oblíbených FX – párů, jakým 
rozhodně EUR/CHF je, dvojnásob 
platí mít se na pozoru.   

 
Jak se zdá pozvolna se na 

burzách prosazuje názor, že pro 
reálné hospodářství bude mít 
evropská dluhová krize daleko těžší 
následky, než se doposud očekáva-
lo. Globální konjunkturální indikátory 
se zhoršují. Tento týden překvapivě 
poklesla hodnota indexu měřícího 
nákupní a investiční odhodlání firem-
ních manažerů v eurozóně. Sice v 
Číně stejný indikátor lehce vzrostl, 
ovšem zůstává velmi vzdálen od ho-
dnot, které znamenají hospodářskou 
expanzi. A konečně v prvním kole  
prezidentských voleb ve Francii 
utrpěl Nicholas Sarkozy 
neočekávanou pořážku.  
 

Další měnový útok určitě přijde a 
pokud se bez emocí podíváme na 
tuzemský politický kolorit, je více než 
jasné, že koruna nezůstane stranou. 

  



 

 

 
Čína uvolňuje svoji měnovou politiku 
Centrální banka zdvojnásobila rozpětí vůči dolaru 
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Langsam, aber stetig 
Ganz gemächlich legt der Yuan gegenüber dem US-Dollar zu. Auf Jahres-
sicht steht ein Plus von 3,5 Prozent. Mit der neuen Maßnahme ist die 
Devise stärker den Markteinflüssen ausgesetzt – ein wichtiger Schritt 
hin zu einer frei handelbaren Währung. 

 

Měny: Tops & Flops 
Měnový pár Perf. 

1 týd. 
Perf. 
YTD 

r EUR/ZAR: Jihoafric. Rand    2,3% -5,2% 

r EUR/CAD: Kanad. Dollar 1,3% 5,6% 

r EUR/TRY: Turecká Lira 1,1% -6,4% 

    

s EUR/NZD: NZéland. Dollar -0,2% 12,1% 

s EUR/JPY: Japonský Yen 0,6% 10,4% 

s EUR/BRL: Brasil. Real -2,0% -7,8% 

 
 

Certifikáty: Tops & Flops 
Certifikáty Perf. 

1 rok 
Perf. 

3 roky 

r EUR/ZAR: Jihoafric. Rand 2,6% 3,7% 

r EUR/CAD: Kanad. Dollar 1,7% 2,2% 

r EUR/TRY: Turecká Lira 1,4% 5,3% 

    

s EUR/MXN: Mexikan. Peso 0,1% 5,9% 

s EUR/CHF: Franken 0,0% 1,3% 

s EUR/BRL: Brasil. Real -2,0% 0,7% 

 

Top-úroky 
Turecko 10,0% 

Brazílie 9,8% 

Maďarsko 5,7% 

Rusko 5,5% 

Austrálie 4,5% 

Polsko 4,4% 

 

Inflace 
Turecko 10,4% 

Brazílie 6,6% 

Island 6,4% 

Jižní Afrika 6,0% 

Maďarsko 5,0% 

Polsko 3,9% 

 
Renminbi Kapitalschutz Anleihe (CNY/USD) 
ISIN/WKN Bank Splatnost Spread Particip. Ochrana Pozn. 

DE000AA3F2H7/AA3F2H RBS 24.07.15 0,2% 130% 100% Quanto 

 

Čínská centrální banka uvolnila otěže 
svému juanu. Od poloviny dubna 
může čínská měna kolísat vůči ame-
rickému dolaru výrazně silněji než 
tomu bylo doposud. Nově bylo pro 
obchodování měnového páru 
juan/dolar stanoveno rozpětí ve výši 
jednoho procenta. V předchozím 
období se střední hodnota u tohoto 
měnového páru mohla odchýlit ma-
ximálně o 0,5 procenta. Ovšem i tak 
má čínská centrální banka stále 
možnost kurz své měny „zakotvit“. 

Průmyslové země západního světa 
(především USA) obviňují Čínu z 
toho, že uměle drží měnovou relaci 
na velmi nízkých úrovních, a tím si 
zajišťuje konkurenční výhodu. Re-
formní opatření mohou znamenat 
určitý posun ovšem USA požadují po 
Číně další měnové reformy. Ro-
zšířením fluktuačního pásma udělala 
vláda v Pekingu další krok směrem k 
volně obchodovatelné měně. 
Současně chce Čína zlepšit posta-
vení juanu v mezinárodním obcho-

dování a tak posílit pozici své devizy 
jako možné altarnativy k americkému 
dolaru. Za tímto účelem usiluje 
Čínská lidová republika o akceptaci 
úvěrů poskytnutých v čínské měně, 
obzvláště pak v tzv. emerging mar-
kets regionech. V budoucnosti by 
banky měly být schopny poskytovat 
úvěry také v čínské měně  než pouze 
v amerických dolarech, jak tomu bylo 
doposud. Prozatím je  stále největší 
část globálních obchodních transakcí 
zrealizována právě v dolarech. 

 
Investice bez rizika 
Zvýšením cenového rozpětí je juan 
silněji vystaven vlivu tržních sil. 
Avšak rychlé posílení měny se v 
současnosti asi nedá příliš očekávat. 
Čínská obchodní bilance poklesla v 
prvním čtvrtletí téměř na nulu. 
„Lidová republika“ patrně zazna-
mená nejslabší růst od 1990. Prog-
nózy očekávají v letošním roce růst 
pouze ve výši 7,5 procenta. Pokud si 
někdo chce dlouhodobě vsadit na 
zhodnocení a tím i liberalizaci čínské 
měny, najde vhodný produkt v 
nabídce RBS. Renminbi-dluhopis 
nabízí do své splatnosti (červenec 
2015) 130procentní participaci na 
posilování juanu vůči americkému 
dolaru (ISIN DE000AA3F2H7). U 
tohoto dluhopisu jsou současná i po-
tenciální rizika ošetřena formou 
ochrany kapitálu. Na konci doby 
trvání splatí emitent 100 procent z 
emisní hodnoty, který se aktuálně na 
trhu obchoduje za 99,02 procenta – 
tj. lehce „pod pari“.  



 
 
 
 
 
 

 

Vietnam 
Pomalý návrat důvěry  
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Vietnam – inflace vs. M2 

 

V minulosti zaznívaly silné hlasy, že 
Vietnam je na dobré cestě stát se 
jednou ze zemí se statutem po-
dobným BRIC zemím. Ukázalo se 
však, že i přes rychlý ekonomický 
růst zůstala vietnamská ekonomika 
zaplavena celou řadou strukturálních 
nerovnováh a špatných ekono-
mických politik.  

 
To je pravděpodobně nejlépe ilu-

strováno skutečností, že zatímco 
většina asijských zemí v minulosti 
nechávala svoji měnu posilovat, aby 
brzdila inflační tlaky, vietnamská 
centrální banka byla kontinuálně nu-
cena devalvovat, aby zamezila odlivu 
rezerv ze země a podpořila export. 

  
Státem řízem podniky stále do-

minují významné části ekonomiky a 
občas se může zdát, že se ekono-
mická liberalizace změnila na jeden 

obrovský korupční mechanismus. 
Vietnam prochází stejnými struktu-
rálními problémy jako Čína – nutností 
sladit potřebu ekonomické liberaliza-
ce se zájmy paranoidní komunistické 
strany udržet se u moci, nutností 
vymýtit korupci ve státním sektoru, 
zvýšit mobilitu práce a snížit znevý-
hodnění migrujících rolníků do 
průmyslového sektoru. 

 
Za poslední půlrok však pozoru-

jeme určité marginální zlepšení a 
kroky k větší stabilitě vietnamské 
ekonomiky. Státem řízené podniky 
by již neměly dostávat levnější finan-
cování než soukromý sektor, ani 
implicitní garance. Přísnější mone-
tární politika pak rovněž začala při-
nášet své ovoce, když klesá tempo 
nových půjček a daří se i krotit infla-
ci.  

 

Domácnosti ve snaze zabránit 
reálné devalvaci svých úspor aktivně 
přeskupují peníze mezi lokálním 
dongem, americkým dolarem a zla-
tem.  

 
Zásoby zlata ve Vietnamu jsou 

unikátní, tvoří 50 procent HDP. 
Úspory v dolarech pak dalších 15 
procent HDP. Současný pokles cen 
zlata ve Vietnamu tak tedy odráží 
realokaci úspor domácností ze zlata 
do produktivnějších aktiv, velmi 
pravděpodobně do lokálního akcio-
vého trhu.  

 
Ten patří od začátku roku k nej-

lepším v regionu, když si přidal téměř 
33 procent. Pokud bude inflace pa-
dat i dále (jak naznačuje s předsti-
hem M2) a centrální banka si bude s 
nižší inflací moci dovolit i mírné 
uvolnění měnové politiky, pak by ak-
ciový trh mohl mít před sebou další 
růst. Valuace se dnes pohybují na 
cca 11x P/E, což patří historicky k 
levnějším násobkům. 

 
Pro běžné investory zatím příliš 

mnoho možností, jak za rozumných 
podmínek investovat do tohoto trhu, 
bohužel není. Z těch aktuálně do-
stupných investic bychom zmínili 
především dva indexové open-end 
tracker certifikáty, jeden nabízí Deut-
sche Bank a druhý RBS. Výhodou je 
absence manažerských poplatků, 
takže se jedná o nejlevnější dostup-
nou variantu. Nevýhodou je nutnost v 
čase monitorovat riziko emitenta. 

Druhou možností jsou dva burzovně 
obchodovatelné fondy ETF, jeden 
obchodovaný v eurech na 
německých burzách, druhý v ame-
rických dolarech obchodovaný v 
USA. Tyto možnosti jsou nákladnější, 
je zde účtován manažerský poplatek 
ve výši nedelého jednoho procenta 
ročně, odpadá naopak nutnost moni-
torovat riziko správce fondu, cenné 
papíry i volné peněžní prostředky 
jsou odděleny od správce. 
 

Tento	   text	   byl	   připraven	   společností	   Best	   Buy	   In-‐
vestments	  a	  nemusí	  se	  shodovat	  s	  míněním	  redakce	  Zerti-‐
fikateJournal. 

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

http://www.bbi.cz
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Frank Haak 

WestLB 
Flexibilní a jisté  
 
Od začátku roku dosáhl německý 
index DAX zhodnocení téměř 20 
procent – a před vypuknutím 
současné korekce mnoho tržních 
účastníků očekávalo, že u tohoto 
vůdčího indexu stále existuje 
prostor pro další růst. Mnoho z in-
vestorů tento opětovný akciový 
boom propáslo, protože své 
akciové investice nestačili restar-
tovat. Z jedné strany vybízí 
současná situace k investičnímu 
angažmá a opětovnému vstupu na 
akciový trh. Na straně druhé 
existuje i nadále velký potenciál 
pro další pokles, především díky 
nevyřešené dluhové krizi v Evropě.  
V tomto tržním prostředí investoři 
poptávají produkty, které nabízejí 
snížení rizika, například formou 
částečné garance, ovšem zároveň 
si chtějí zachovat co možná 
největší flexibilitu, pokud trhy opět 
porostou rychleji, než se vše-
obecně očekávalo. Vyřešení toho-
to dilema umožní WestLB, která 

má početnou nabídku certifikátů s 
různými parametry pro zajištění a 
flexibilitu. Právě  „zvláštní para-
metry“ jako je například Easy-
varianta, tedy sledování předem 
stanovené úrovně zajištění v  roz-
hodných dnech, může být zajíma-
nou investiční alternativou. 
Konečný úspěch u zvoleného pro-
duktu tak může být pozitivně 
ovlivněn, protože i přes velké 
ztráty v průběhu doby trvání 
zůstane zajištění produktu intaktní 
a pouze v předem známý rozho-
dný den nesmi dojít k porušení 
stanovené úrovně. Ještě větší 
zajištění nabízí catch-up mecha-
nismus (někdy také nazývaný 
Memory): V případě, že jednou 
odpadne výplata kuponu, protože 
v rozhodný den došlo k prolomení 
stanovené úrovně, není výplata 
navždy ztracena a lze ji při 
následném kurzovním zotavení 
opět dohnat. Pokud oproti 
očekávání dojde k silnému 
posílení pokladového aktiva, pro-
fitují investoři z dodatečně zabu-
dovaného Express mechanismu. 
Tato struktura se postará o to, že 
zainvestovaný kapitál nebude při 
krátkodobém pozitivním vývoji 
příliš vázán a bude jej možné 
využít k novým investicím do 
cenných papírů nabízejících nové 
příležitosti.  

 
Celkově lze říct, že certifikáty 

se zvláštními parametry - „Easy“ a 
„Plus“ - jsou vhodné především 
pro investory, kteří chtějí zůstat 
flexibilní a chtějí aktivně využívat 
tržních příležitostí. 

Pick of the Week 
E.ON bez comebacku 
Reverse Bonus v zisku 
 
Již nějaký čas přešlapují akcie 
společnosti E.ON na místě nebo se 
pohybují ve velmi úzkém cenovém 
koridoru. Ovšem příští týden může 
být tento status quo v ohrožení, pro-
tože přichází rozhodný den pro 
výplatu dividend. S ohledem na 
nejistý budoucí vývoj společnosti,  se 
nedá očekávat příliš rychlý come-
back a následný akciový růst. Pro 
tuto tržní situaci se tak nabízí inves-
tice do Reverse Bonus certifikátu. 
Produkt od americké investiční 
banky Goldman Sachs vykazuje 
vysoké ážio kolem 45 procent, proto 
by investoři měli pracovat rovněž se 
stop příkazem a prodávat při růstu 
podkladového aktiva nad úroveň 
18,00 EUR. 

 
EM-Top-certifikát 
Všechno na jednu kartu  
 
HVB má poprvé v úpisu Top-
certifikát na S&P BRIC 40 Euro-index 
(ISIN DE000HV511T3). Již po jednom 
roce dojde ke konečnému zúčtování. 

Pokud se bude index nacházet nad 
svoji referenční hodnotou, která se 
stanoví 11. května, bude splatný ve 
výši 130,00 EUR. Při zohlednění agia 
je zde šance dosáhnout výnos 28,7 
procenta. Ovšem pokud index S&P 
BRIC 40 Euro zůstane pod svoji 
emisní úrovní, bude investorům 
vyplacena hodnota odpovídající per-
formance indexu.  
 

Úroková investice 
Minimálně jedno,  
maxim. čtyři procenta 
 
Hlavně úroky jsou hlavním lákadlem 

nového dluhopisu z emisní dílny 
Deutsche Bank (ISIN 
DE000DB9ZRT5), který mohou in-
vestoři upisovat až do 15. května. 
Pro první rok byla stanovena fixní 
úroková sazba ve výši dvou procent. 
 
     Poté – od druhého do šestého 
roku – rozhoduje o výši kuponu 
dvanáctiměsíční EURIBOR, přičemž 
investorům může být každý rok 
vyplaceno nejméně jedno a nejvýše 
čtyři procenta. Vzhledem k tomu, že 
tento strukturovaný dluhopis má 
plnou ochranu investovaného kapi-
tálu, dojde v květnu 2018 ke splat-
nosti výchozí nominální hodnoty.  

E.ON Reverse Bonus 
ISIN/WKN DE000GS7ZFG9/GS7ZFG 

Emitent (Rating) Goldman Sachs (Fitch: A) 

Produkt typ Reverse Bonus-certifikát 

Rozhodný den 21.12.2012 

Bariéra 20,00 EUR 

Ochrana 17,1% 

Bonus-výnos 15,2% (22,1% p.a.) 

Prodej/Nákup (Spread) 16,46/16,50 (0,2%) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Příklad: 
 
K důležitým indikátorům, který ak-
ceptuje jak fundamentální tak i tech-
nická analýza, patří 200-denní klou-
zavý průměr, který bývá často pre-
zentován především u  dlouho-
dobých charts. Pro kurzy mnoha 
podkladových aktiv je tento indikátor 
považován za velmi účinnou podpo-
ru respektive bariéru. Na celém světě 
je tato lini neustále sledována nejen 
tradery, ale bezmála všemi investory. 
Pokud se kurz podkladového aktiva  
blíží k této linii od shora dolů, mnoho 
tržních účastníků očekává, že se 
kurz opět odrazí směrem nahoru. V 
důsledku toho tržní subjekty zauj-
mou dlouhou (long) pozicii. Čím více 
investorů to udělá, tím větší je u této 
linie nákupní tlak a kurz začne sku-
tečně růst. Také zde se opět jedná o 
sebenaplňující proroctví 

1x1 Trading 
Část 6: Technická analýza 
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Ve spolupráci se Scoach (největší 
obchodní platformou pro 
strukturované produkty) jsme pro 
čtenáře ZertifikateJournal připravili 
témata, která se zaměří na 
problematiku obchodování -  oblast 
tradingu. V dnešní šesté části 
našeho seriálu se budeme zabývat 
technickou analýzou.  
 

Analytik, který se při svých 
prognózách opírá výhradně o 
technickou analýzu, není zastáncem 
fundamentálních ukazatelů, 
podrobně popsaných v předchozím 
díle našeho seriálu. Proč se kurz 
zvoleného finančního aktiva v 
minulosti pohyboval (a pohybuje) 
právě tak či onak, je pro tento druh 
analytiků nevýznamné (alespoň z 
fundamentálního pohledu). Důležitý 
je pouze pohyb zvoleného finančního 
aktiva.  

 
Cílem každého zastánce 

technické analýzy je rozpoznat 
strukturu, analyzovat minulost a 
předpovědět budoucnost. Zejména 
krátkodobě orientovaní tradeři 
kladou velký důraz na technickou 
analýzu. Nehledě na skutečnost, že 
pro mnoho zastánců technické 
analýzy je využití jednotlivých 
ukazatelů a komplexních výpočtů 
obtížně realizovatelné - navíc mají o 
fundamentální analýze většinou velmi 
špatné mínění. Naopak 
fundamentální analytici mají pro 

změnu nevalné mínění o zastáncích 
technické analýzy.  

 
Za prvé analýza často trvá příliš 

dlouho, za druhé chybí univerzální 
použitelnost. Pro technické analytiky 
není důležité jestli na svém monitoru 
analyzují pohyby akcií, indexu, 
komodity nebo měnového páru. 
Pohyb kurzů umožní využít analýzu. 
Kromě toho může být technická 
analýza členěna do různých 
časových intervalů. Není pak 
relevantní jestli se jedná o měsíční, 
týdenní, denní nebo 15-ti minutový 
graf. 

 

Kdybychom se analytika 
používajícího  technickou analýzu 
zeptali, proč tolik důvěřuje grafům 
(tzv. charts), byla by jeho odpověď: 
“Protože lidé vykazují určité vzory 
chování”. Pokud nastane scénář A, 
existuje určitá pravděpodobnost, že 
pak bude následovat scénář B. 

 
Technická analýza má mnoho 

podob. Existují tzv. “chartisté”, kteří 
se pouze omezují na zakreslení 
jednotlivých linií do grafů. Přitom 
rozpoznávají trendové kanály, 
trojúhelníky, linie podpory a linie 
odporu. Spektrum analýzy ale nabízí 
mnoho dalších nástrojů. Například 
indikátory a již krátce zmíněný 
klouzavý průměr. Ale existuje mnoho 

dalších známých ukazatelů, jejichž 
kalkulace může být složitější. Každý 
indikátor má speciální pravidla 
využití, která vypovídají o tom, kdy je 
generován nákupní nebo prodejní 
signál.  

 
Pokud jsou pravidla zpracovaná 

v elektronické podobě do systému – 
nazýváme to obchodním systémem. 
Obchodní systémy často slouží k 
tomu, aby se pracovalo 
(obchodovalo) podle předem 
definovaných pravidel a bez vlivu 
emocí. Tzv. diskrétní tradeři se chtějí 
rozhodovat samostatně a vystupují 
proti obchodování bez emocí. Právě 
v emocích spatřují sílu.  
 


