
Pick	  of	  the	  Week	  
Ropa	  MINI	  Short	  
V uplynulém období došlo k výraznému 
propadu ceny ropy. Jen za minulý měsíc 
poklesla cena černého zlata o více než 
dvanáct procent. Při tom došlo k prolo-
mení postranního trendu, který se na trhu 
vytvořil od začátku roku 2011 a jehož 
úrovně se nacházely mezi 100,00 až 
130,00 USD. Ale nejen z pohledu technic-
ké analýzy svítí červená.  

Pick of the Week · strana 4 

 

 

Nová	  emise	  
Investice	  do	  sportu	  
Sport je víc než jen životní styl a zábava, 
sport je medicína. Rostoucí péče obyva-
telstva o vlastní zdraví zvyšuje rok od roku 
výdaje na sport. V roce 2020 se očekávají 
výdaje za fitness, výživu a sport ve výši 
450 miliard euro. Na tento trend zareago-
vali výrobci sportovního zboží. Zvýšili pro-
duktovou paletu nabízeného sortimentu a 
úspěch se dostavil.  

Hlavní téma · strana 2 

 

 Trading	  série 
Bar	  Chart	  
Ve spolupráci se Scoach (největší 
obchodní platformou pro strukturované 
produkty) jsme pro čtenáře 
ZertifikateJournal připravili témata, která 
se zaměří na problematiku obchodování -  
oblast tradingu. V dnešní deváté části 
našeho seriálu se budeme zabývat Bar 
Chart (Sloupkový graf). 

Nová série · strana 5 

	  

Portfolio 
Strategie	  Rolling	  Korridor	  	  
Nová investiční strategie reaguje neustá-
lou potřebu přizpůsobovat se stále se 
měnícímu vývoji na akciových trzích. Neu-
stálé přizpůsobování koridoru, inkasování 
kreditiních prémií a flexibilní zabezpečo-
vací systém proti tržním propadům.  
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„Lichva“	  jménem	  Facebook 
Za	  podpory	  médií	  

Kdo by si to byl pomyslel? IPO akcií 
sociální sítě Facebook je k dnešnímu 
velký propadák. A již ze svých děr 
opět vylézají analytici, kteří v záři te-
levizních kamer vzrušeně diskutují a 
varovně zvedají prst když do live-
kamery říkají: “To přece bylo předem 
jasné, že toto IPO bude jeden velký 
propadák.“ A kdo je tedy odpovědný 
za ocenění společnosti ve výši 100 

miliard dolarů? Kdo se podílel na 
úpisu těchto akcií a kdo si je sku-
tečně koupil? Kromě milionu méně 
majetných Facebook-ministrantů, 
kteří nevědí co je reálné ocenění, 
patřilo do této skupiny také velké 
množství fondů, které tyto akcie 
slepě nakupovaly – ostatně jako 
vždy.  

 
Přinejmenším jeden udělal vše 

správně: zakladatel Facebooku a je-
ho hlavní akcionář Mark Zuckerberg. 
“Zucki” se pochopitelně před tele-
vizními kamerami usmíval jak slavný 
Joker z Batmana. Když na začátku 
prvního týdne obchodování se akcie 
Facebooku propadly o více než 10 
procent, prodal Zuckerberg ze svého 
“miliardového” portfolia akcie v hod-
notě za více než 1,5 miliardy dolarů. 
“To byl skutečně dobrý důkaz o 
důvěrě Zuckerberga ve vlastní spo-
lečnost.”  

 
Ale Zuckerberg se snaží odvrátit 

pozornost jinam a chce svalit vinu na 

burzovní platformu NASDAQ. Začá-
tek obchodování s akciemi Face-
book provázely technické problémy, 
kdy systém burzy NASDAQ ne-
vydržel obrovské množství příkazů a 
obchodování muselo být o půl hodi-
ny odloženo, protože každý z Face-
book “apoštolů” si konečně chtěl 
koupit část Zuckerbergovi Bible. Ano 
“Zucki” prodá akcie za 1,5 miliardy a 
pak si ještě stěžuje, že lidská chátra 
si nemohla ihned koupit odhozené 
akcie.  

 
Facebook není nic jiného než 

opětovný bankovní gigantismus. 
Burzovní listing společnosti se i 
navzdory extrémnímu předražení po-
dařil. Inu lichva ve velkém stylu…jak 
jsme zvyklí. 

 
Je zarážející, že se v ČR na tom 

podílí také veřejnoprávní média, kte-
rá zadarmo poskytují této soukromé 
společnosti reklamu a znevýhodňují 
tak ostatní facebookáře – pardon so-
ciální sítě.  

  



 

 

Investice	  do	  sportu	  	  
Důležitá	  je	  výdrž	  
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Adidas	  (v	  EUR)	  

 
Celotržní	  Outperformance	  	  

Akcie	   firmy	  Adidas	   (výrobce	   sportovního	   zboží)	   se	  nachází	   v	   intaktním	   růstovém	   trendu.	   Špatné	  okolní	  
tržní	  prostředí	  se	  zatím	  příliš	  neprojevilo.	  Od	  počátku	  roku	  titul	  zhodnotil	  o	  více	  než	  18	  procent.	  Pro	  srov-‐
nání:	  DAX	  si	  ve	  stejném	  období	  připsal	  jen	  6,5	  procenta.	  	  

	  

	  

 

Hodnocení	  
Solactive	   Sports	   TR-‐index	   sdružuje	  20	  největších	   společností	   z	   oblasti	   sportovního	   vybavení	   a	   sportov-‐
ního	  oblečení.	  Kromě	  tržních	  lídrů	  se	  do	  počáteční	  kalkulace	  indexu	  dostaly	  také	  menší	  společnosti	  jako	  
japonská	   Seiko	   nebo	   americký	   maloobchodní	   prodejce	   sportovní	   obuvi	   Foot	   Locker.	   Barometr	   bude	  
prověřován	   každého	   půl	   roku	   a	   vyplacené	   dividendy	   budou	   započteny.	   Z	   tohoto	   pohledu	   je	  
akceptovatelný	  každoroční	  manažerský	  poplatek	  ve	  výši	  jednoho	  procenta.	  	  

	  

	  

 

Srovnání	  vybraných	  podkladových	  aktiv	  
Index-‐hlavní	  váhové	  zastoupení	  	   aktuálně	   Perf.	  5	  D.	   Perf.	  1	  M.	   Perf.	  3	  M.	   Perf.	  6	  M.	   Perf.	  1	  R.	  

Adidas	  (v	  EUR)	   59,69	   1,3%	   -‐5,3%	   1,2%	   14,2%	   13,9%	  

Puma	  (v	  EUR)	   243,95	   0,2%	   -‐7,9%	   -‐6,3%	   4,3%	   11,1%	  

Nike	  (v	  USD)	   108,61	   0,1%	   -‐2,9%	   0,6%	   12,9%	   28,6%	  

Shimano	  (v	  JPY)	   4.765,00	   4,6%	   -‐9,4%	   1,2%	   29,3%	   14,9%	  

 

Solactive	  Sports	  Tracker	  
ISIN/WKN	   DE000HV54ET5/HV54ET	  

Produkt-‐typ	   Index-‐cetifikát	  

Emitent	  (Rating)	   HVB	  (Fitch:	  A)	  

Podkladové	  aktivum	   Sol.	  Sports	  TR-‐Index	  

Max.	  doba	  trvání	   Open	  End	  

Poplatky	   1,0%	  p.a.	  

Dividendy	   Ano	  

Prodej/Nákup	  (Spread)	   9,93/9,96	  (0,3%)	  

 
 

Sport je „IN“ a je jedno jestli se jedná 
o jogging, cyklistiku, chůzi nebo turi-
stiku. Při pravidelném cvičení budete 
fit, mladí, svěží a plní elánu. Podle 
průzkumů v EU pravidelně sportuje 
každý druhý občan. Nejoblíbenější je 
jízda na kole, pak následují plavání, 
posilování a jogging.  

 
Rovněž fotbal není populární 

pouze v televizi. Například Německý 
fotbalový svaz čítá 6,7 milionu členů, 
kteří hrají v 26 000 klubech a je tak 
největším sportovním svazem světa. 
Podle průzkumu spotřebitelského 
chování (GfK) pouze dvě procenta z 
dotázaných 35 000 respondentů 
uvedlo, že minimálně jednou týdně si 
zahraje fotbal.  

 
Investice	  do	  zdraví	  
Ale sport je víc než jen životní styl a 
zábava, sport je medicína. Rostoucí 
péče obyvatelstva o vlastní zdraví 
zvyšuje rok od roku výdaje na sport. 
V roce 2020 se očekávají výdaje za 
fitness, výživu a sport ve výši 450 mi-
liard euro. Na tento trend zareagovali 
výrobci sportovního zboží. Zvýšili 
produktovou paletu nabízeného sor-
timentu a úspěch se dostavil. Muži v 
současnosti utratí za „sportovní“ 
hobby v průměru 208,00 EUR ročně, 
ženy kolem 167,00 EUR.  

 
Silný	  zájem	  
Sport je globálním fenoménem. Dle 
výzkumné a poradenské společnosti 
Sport+Markt, se 58 procent dospělé 
populace zajímá o sport. To lze 

rovněž vysledovat z růných sportov-
ních aktivit spojených s trávením 
volného času, nebo z úspěchu 
velkých sportovních událostí.  

 
Letošní	  rok	  bude	  bohatý	  na	  události	  
2012 je rokem sportu. Za několik dní 
začne Mistrovství Evropy ve fotbale, 
které se koná v Posku a na Ukrajině. 
Očekává se, že každý z 32 zápasů 
bude na celém světě sledovat mini-
málně 150 milionu televizních diváků. 
Přinejmenším stejný zájem se očeká-
vá u olympijských her, které se usku-
teční od 27. července do 12. srpna v 
Londýně. Při příležitosti těchto 
významných událostí, počítají výrob-
ci sportovních potřeb s výrazným 
růstem zisků.  

 
Fyzicky	  náročná	  investice	  
HypoVereinsbank nyní emitovala 
tématický certifikát, který investorům 
umožní profitovat na růstu sportov-
ních a volnočasových aktivit. 
Podkladovým aktivem certifikátu je 
Solactive Sports Performance-index. 
Tento barometr je kalkulován spo-
lečnosti Structured Solution a jeho 
složení se zaměřuje na dvě oblasti: 
sportovní oblečení a sportovní vyba-
vení. Podle tržní kapitalizace bude do 
indexu vybráno vždy deset 
největších společností z každé obla-
sti. Celkem tedy bude index zoh-
ledňovat 20 společností. Jestliže při 
prověřování indexu bude v příslušné 
oblasti splňovat kritéria méně než 
deset společností, bude také index 
zohledňovat tento nižší počet.  

Všechny společnosti budou mít v 
indexu stejné váhové zastoupení, te-
dy každá pět procent. Do výchozí 
„základní“ sestavy byli vybráni tržní 
vůdci jako jsou Adidas, Nike a Puma, 
ale také několik ne tak dobře 
známých sportovních firem, jako je 
například americký maloobchodní 
řetězec se sportovní obuví Foot Loc-
ker nebo japonská společnost Seiko, 
spíše známá jako výrobce hodinek. 
Všechny společnosti vstupují do kal-
kulace indexu v hodnotě svých 
národních měn (non-quanto). Složení 
indexu bude prověřováno a přizpů-
sobováno v půlročních intervalech a 
index je koncipován jako performan-
ce varianta. Vyplacené dividendy 
budou do hodnoty indexu plně rein-
vestovány. Za to si emitent nárokuje 
poplatek ve výši jednoho procenta.  

 
Důležitá	  je	  vytrvalost	  
Sport je miliardový byznys. V tomto 
ohledu je nová struktura z dílny Hy-
poVereinsbank zájímavou alternati-
vou pro přimíchání do široce diverzi-
fikovaného portfolia. Ovšem tento 
tracker není sázkou na letošní spor-
tovní rok. Investoři, kteří tento pro-
dukt zohlední by měli mít středně- až 
dlouhodobý investiční horizont. Kdo 
chce své peníze vsadit na aktuální 
velké sportovní události, měl by pro 
své investiční štěstí využít spíše 
struktur typu discount nebo bonus a 
jako podkladové aktivum zvolit velké 
výrobce sportovních potřeb – tedy 
firmy jakými například jsou Adidas, 
Nike nebo Puma. 
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Nová investiční strategie reaguje 
neustálou potřebu přizpůsobovat se 
stále se měnícímu vývoji na 
akciových trzích. Neustálé 
přizpůsobování koridoru, inkasování 
kreditiních prémií a flexibilní 
zabezpečovací systém proti 
propadům trhů umožňují docílit 
velice atraktivního výnosově-
rizikového profilu, který úspěšně 
odolal všem tržním propadům v 
posledních pěti letech s cílovým 
výnosem mezi 30 až 40 procent p.a.  
 

 
      
    Strategie vychází ze známé opční 
strategie zvané Iron Condor, je však 
upravená o flexibilní zajišťovací 
mechanismus proti propadům trhů. 
Podkladem této strategie je 
nejlikvidnější akciový index americký 
S&P 500. Strategie spočívá 
v sestavení kreditního spreadu 
s měsíční splatností a s prémií kolem 
100,00 USD na každých cca 1 
000,00 USD potřebného maržového 
krytí. Kromě napočátku 

inkasovaného kreditu navíc na konci 
splatnosti dojde ještě k inkasovaní 
prémie za uzavření krycí opce. 
 
     K tomu, aby v daném měsíci bylo 
dosaženo maximálního zisku, musí 
index S&P 500 zůstat v rozmezí mezi 
striky vypsané call opce a vypsané 
put opce. V případě výraznějšího 
pohybu indexu směrem k jednomu 
ze striků a zvýšení delty opce na 
dvojnásobek původní delty v době 
sestavení spreadu, se přistoupí 
k rollování konstrukce tak, aby se 
aktuální stav indexu opět nacházel 
mezi oběma vypsanými striky opce a 
nové delty obou vypsaných opcí se 
opět dostaly na výchozí úrovně. 
 
     Tímto flexibilním přizpůsobováním 
je zajištěno, že nedojde 
k nadproporcionálním ztrátám. Může 
dojít k uzavření ztráty na aktuálně 
zavíraném spreadu, ale tato ztráta je 
okamžitě kompenzována nově 
inkasovaným kreditem. V ideálním 
případě tak lze bez mutnosti 
jediného přizpůsobování dosáhnout 
ročního výnosu až kolem 160 
procent, bez reinvestování 
vytvořených výnosů.  
 
     V reálných tržních podmínkách, 
na nervózním akciovém trhu, však 
nelze v daném koridoru pernamentně 
očekávat stabilní vývoj. V průměru je 
nutné třikrát až čtyřikrát měsíčně 
koridor přizpůsobit vývoji akciového 
indexu, což sníží cílový výnos na cca 
40 procent p.a.  

      Z historického pohledu postačí 
až osm přizpůsobení měsíčně, aby 
v daném měsíci zůstala strategie 
„nad vodou“. Ovšem ani více 
vynucených přizpůsobení  nutně 
neznamená nadproporcionální ztráty. 
To bylo například patrné v roce 2008, 
ve kterém tato strategie také zvládla 
zůstat v černých číslech. Za 
posledních pět let, za které 
disponujeme reálnými historickými 
obchodními daty, nezůstala strategie 
pod svým předchozím maximem po 
dobu delší než tři měsíce. 
 
     Jedinou zásadnější nevýhodou 
strategie je nutnost vyšší minimální 
investice. Minimální hodnota 
investičního portfolia musí být nad 
úrovní 100 000,00 USD, především z 
důvodu vyšších transakčních 
nákladů a nezbytně nutného 
minimálního maržového krytí.  
 
     Rizika jsou navíc stále 
všudypřítomná u strategie s cílovým 
výnosem 40 procent p.a. Právě 
v případě nadměrného vysokého 
počtu přizpůsobení či v případě 
velmi prudkého a dlouhodobého 
růstu akciového trhu. V takovém 
tržním prostředí se ani tato strategie 
neubrání ztrátám a nepomůže ani 
neustálé přizpůsobování koridoru.  
 
     Především proto, ale také 
z důvodu větší diverzifikace, 
doporučujeme optimální investici ve 
výši 10 procent z celkové hodnoty  
portfolia. 

"Tato	   investiční	   strategie	   je	   určena	   pro	  
širokou	   veřejnost	   a	   uvedené	   informace	  
jsou	   obecné,	   mají	   pouze	   informativní	  
charakter	  a	  představují	  názor	  společnosti	  
Best	   Buy	   Investments,	   a.s.	  
Upozorňujeme,	   že	   předkládané	   údaje	  
z	  minulosti	   nejsou	   spolehlivým	  
ukazatelem	   budoucího	   vývoje	  
investičního	  nástroje	  nebo	  strategie	  a	  ani	  
očekávaný	  vývoj	  není	  zárukou	  budoucího	  
vývoje.	   Dále	   upozorňujeme,	   že	  
společnost	   Best	   Buy	   Investments,	   a.s.	  
neposkytuje	   k	  investičním	   nástrojům	  

obsaženým	   v	  této	   investiční	   strategii	  
individualizované	   investiční	   poradenství,	  
zprostředkování	   obchodů	   ani	   jiné	  
investiční	   služby.	   Zprostředkování	  
obchodu,	   poskytnutí	   individualizované	  
rady	   nebo	   řízení	   investiční	   strategie	  
v	  souvislosti	  s	  touto	  investiční	  strategií	  je	  
možné	   u	   partnerské	   společnosti	  
Sympatia	  Financie,	  o.c.p.,	  a.s."	  
	  
	  
Tento	  text	  byl	  připraven	  Best	  Buy	  Investments	  a	  nemusí	  se	  
shodovat	  s	  míněním	  redakce	  ZertifikateJournal. 

Optimální	  investice:	  
10 % portfolia 

 
Cílový	  výnos:	  

30 až 40 % p.a. 
 

Investiční	  profil:	  
vyvážený až dynamický 

 
Investiční	  horizont:	  

libovolný 
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Christian	  Vollmuth	  

HVPI	  ex	  Tobacco	  

 

	   	   	   	  

Rostoucí	  inflace	  v	  eurozóně	  

V	  uplynulých	  měsících	  došlo	  v	  eurozóně	  k	  opětovné-‐
mu	   výraznému	   růstu	   inflace.	   V	   meziročním	   srovná-‐
ním	   vzrostl	   haramonizovaný	   index	   spotřebitelských	  
cen	  v	  eurozóně	   (bez	   tabákových	  produktů)	  o	  zrhuba	  
2,5	  procenta.	  
	  

	  

 

DDV	  
Riziková	  mýlka	  
 
Prostřednictvím nové směrnice o 
trzích finančních nástrojů tzv. Mi-
FID II by mělo dojít k ještě 
přísnější regulaci prodeje finanč-
ních produktů, jakými jsou 
například certifikáty. Určitě špatně 
by bylo jít cestou, kterou zvolili v 
Belgii, kde došlo k zákazu distri-
buce některých typů strukturo-
vaných produktů privátním inve-
storům. Pro belgický dohled nad 
finančním trhem závisí povolení 
prodeje produktu na tzv. „mi-
mořádné komplexnosti“. Jedno-
duše řečeno, podle současné bel-
gické právní úpravy jsou za „mi-
mořádně komplexní“ pokládány 
především ty produkty, které ob-
sahují několik derivátových složek, 
nebo z důvodu odlišné kalkulace 
jsou pro klienty velmi obtížně po-
chopitelné. To jsou velmi subjek-
tivní kritéria, která v praxi vyžadují 
naprostou svévoli. Přístup belgic-
kého regulátora totiž vychází jed-
noduše ze špatného předpokladu: 

Čím je produkt složitější, tím více 
je rizikovější. Avšak komplexnost 
(tedy větší složitost) nevede u 
strukturovaných produktů ke 
zvýšení, ale právě naopak ke 
snížení rizika. Především jednotlivé 
typy produktů mohou obsahovat 
zajišťovací stategie, které jsou 
jsou většinou velmi komplexní. Ale 
současně minimalizují riziko, což 
je jasná výhoda pro potencionální 
investory. Jako příklad těchto 
produktů lze uvést smlouvy o sta-
vebním spoření, které obsahují 
velký počet implicitních úrokových 
sazeb, strukturované dluhopisy a 
také produkty s ochranou kapitálu. 
Podle belgické regulační logiky 
musí banky ze své produktové 
nabídky pro privátní klienty vyřadit 
produkty s nízkým rizikem, jakými 
jsou produkty s plnou ochranou 
kapitálu, zatímco knock-out pro-
dukty, ztělesňující riziko totální 
ztráty, je i nadále možné nabízet 
klientům bez jakéhokoliv omezení. 
Stručně řečeno pro privátní inve-
story kritérium komplexity v sobě 
skrývá mnohem důležitější otázku: 
Jak rizikový je finanční produkt a 
jaké existují objektivní kritéria  pro 
měření tohoto rizika? 
 

Odpovědní politici v Německu 
a také BaFin sází u těchto otázek 
na transparentnost produktů, 
například formou již dnes 
známého informačního listu. To je 
správné, neboť dobrá regulace 
usnadní investorům a investičním 
poradcům pochopit produkt a s 
ním spojená rizika odhadnout co 
možná nejpřesněji . 

Pick	  of	  the	  Week	  
Ropa	  MINI	  Short	  
 
V uplynulém období došlo k výraz-
nému propadu ceny ropy. Jen za mi-
nulý měsíc poklesla cena černého 
zlata o více než dvanáct procent. Při 
tom došlo k prolomení postranního 
trendu, který se na trhu vytvořil od 
začátku roku 2011 a jehož úrovně se 
nacházely mezi 100,00 až 130,00 
USD. Ale nejen z pohledu technické 
analýzy svítí červená. Rovněž kon-
junkturální výhled je špatný - jak v 
USA, tak i v Číně. Investoři, kteří 
chtějí participovat na sestupném 
trendu, mohou ve svých rozhodnu-
tích zohlednit cenný papír z nabídky 
Commerzbank, který může být 
vhodným investičním nástrojem. Ta-
to strukutura Non-Quanto MINI Short 
násobí poklesy cen ropy sorty Brent 
faktorem ve výši šest. Knock-out ba-
riéra se nachází na úrovni 115,75 
USD. Aktuálně je produkt od knock-
out bariéry vzdálen 16,4 procenta. 
Investoři by rozhodně měli pracovat 
s stop-loss příkazem. V současném 
tržním prostředí by měl být stop-
příkaz umístěn ve velmi těsné blízko-
sti dlouhodobé linie odporu, která se 
nachází na úrovni 103,15.USD. 
 

Ochrana	  proti	  inflaci	  
Fixní	  kupon	  v	  prvním	  roce	  
 
Hlavně vysoké úroky nabízí nový in-
flační dluhopis od Morgan Stanley 
(ISIN DE000MS0KGZ6). V prvním ro-
ce bude investorům vyplacen fixní 
kupon ve výši čtyř procent, každý 
následný rok rozhoduje o výši vypla-
ceného kuponu aktuální vývoj inflace 
v eurozóně. Inflace je měřená har-
monizovaným indexem spotřebi-
telských cen (bez tabákových pro-
duktů). Díky zabudované kapitálové 
garanci bude investorům na konci 
pětileté doby trvání vyplacena nomi-

nální hodnota. Cenný papír je možné 
upisovat do 27. června. Emisní ážio 
je ve výši jednoho procenta. 

Brent	  MINI	  Short	  
ISIN/WKN	   DE000CK8JCW7/CK8JCW	  

Emitent	  (Rating)	   Commerzbank	  (Fitch:	  A+)	  

Produkt	  typ	   Mini	  Future	  

Doba	  trvání	   Open	  End	  

Podkladové	  aktivum	  (odstup)	   115,7475	  USD	  (16,4%)	  

Knock-‐Out	  (odstup)	   115,7475	  USD	  (16,4%)	  

Páka	   6,0	  

Prodej/Nákup	  (Spread)	   13,16/13,17	  (0,1%)	  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1x1	  Trading 
Část	  9:	  Bar	  Chart	  (Sloupkový	  graf) 
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Ve spolupráci se Scoach (největší 
obchodní platformou pro 
strukturované produkty) jsme pro 
čtenáře ZertifikateJournal připravili 
témata, která se zaměří na 
problematiku obchodování -  oblast 
tradingu. V dnešní deváté části 
našeho seriálu se budeme zabývat 
Bar Chart (Sloupkovým grafem).  
 

 Třetí běžně používaným grafem 
je Bar Chart (Sloupkový graf). 
Podobně jako Candelstick Chart 
nabízí informace o otevíracích a 
uzavíracích kurzech, dosažených 
maximech a minimech. Ovšem na 
rozdíl od Candelstick nemá Bar 
Chart žádné tělo. Z tohoto důvodu 
nelze tak snadno zjistit, jestli se 
uzavírací cena nachází nad otevírací 
cenou nebo ne.   

 
Především z důvodu své 

konstrukce jsou v tradingu Bar Chart 
stejně oblíbené jako Candlestick 
Chart. Poskytují stejné informace.  

 
Graf na obrázku zobrazuje 

přesně stejné údaje, jako Candlestick 
Chart, který byl uveden v osmém díle 
našeho seriálu. Došlo pouze k 
přizpůsobení znázorněného grafu. 

 
Bar Chart bývá také často 

označován jako Sloupkový graf a je 
velmi rozšířený a populární obzvláště 
v USA. Ovšem v posledních letech 
byl u mnoha “trading-screens” Bar 

Chart vyměněn většinou za 
Candlestick Chart. Důvody jsou 
zřejmé a již byly zmírněny. 

 
Za normálních okolností jsou 

Bars znázorňovány černou barvou. Z 
tohoto důvodu tak není jednoduché 
se okamžitě rozhodnout, jestli je 
trend ve zvoleném časovém období 
positivní či negativní. Kromě 
Candlestick Chart patří Bar Chart k 
nejvíce využívaným charts pro 
obchodníky s cennými papíry.  

 
Výška sloupečků udává rozpětí 

mezi maximálním a minimálním 
kurzem během určitéto časového 
období. Horizontální linie (někdy se 
označované jako zobáčky) jsou 
zakreslovány do grafu vlevo a vpravo 
a vždy reprezentují otevírací a 
uzavírací kurzy. Otevírací kurz  
přitom vždy charakterizuje levá 
horizontální linie a uzavírací kurz 
charakterizuje pravá horizontální 
linie.  

 
Vlevo na obrázku je znázorněn 

Bar, který pro zvolenený časový 
horizont reprezentuje rostoucí trend.  

 
To lze dobře pozorovat také 

podle umístění horizontální linie – 
krátká vodorovná čára na levé straně 
se nachází na nižší úrovni než stejná 
vodorovná čára zakreslená na pravé 
straně.  

   

Naopak pravý obrázek ukazuje 
časový horizont reprezentující 
klesající trend. Výška sloupečku 
reprezentuje obchodní rozpětí.  

 

Lze rozpoznat, že kurzy ve 
zvoleném období poklesly, protože 
levá horizontální linie se nachází na 
vyšší úrovni než pravá linie.  




