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Please note: None of the strategies below represent trading advice or trading recommendations of any kind. Please refer to our full disclaimer.

SMĚR ČASOVÝ 
HORIZONT

STRATEGIE/
POZICE

VSTUPNÍ 
ÚROVNĚ PŘEDMĚT/KOMENTÁŘ STOP VSTUP

EUR / USD M-TERM Sell stop 2 pozice 1.2652 Uzavřená 1 pozice na 1.2507, další na 1.2155 1.2710

GBP / USD S-TERM Očekává nový signál.

USD / JPY L-TERM Očekává nový signál.

USD / CHF S-TERM Očekává nový signál.

USD / CAD M-TERM Očekává nový signál.

AUD / USD L-TERM Očekává nový signál.

GBP / JPY S-TERM Očekává nový signál.

EUR / JPY S-TERM Očekává nový signál.

EUR / GBP M-TERM Očekává nový signál.

EUR / CHF S-TERM Očekává nový signál.

ZLATO (v USD) S-TERM Očekává nový signál.

STŘÍBRO (v USD) S-TERM Očekává nový signál.
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EUR / USD

Testuje oblast silného supportu.

• EUR/USD prorazil rezistenci na 1.2755 a nyní 
testuje tu na 1.2662. Krátkodobé momentum 
zůstává negativní, pokud se ceny udrží pod 
hodinovou rezistencí na 1.2901 (max 23/09/2014). 
Původní rezistenci lze najít na 1.2816 (min 
22/09/2014). 
 
 
• Z dlouhodobého pohledu představuje EUR/
USD od května 2014 sled nižších maxim i minim. 
Oblast silného supportu mezi 1.2755 (min 
09/07/2013) a 1.2662 (min 13/11/2012) se testuje  
a očekává se případný spodní průlom. 
Rezistence leží na 1.2995 (max 16/09/2014). Další 
silný support je na 1.2043 (min 24/07/2012).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Sell stop 2 pozice at 1.2652, Obj: Uzavřená 1 pozice na 1.2507, další na 1.2155, Stop: 1.2710
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GBP / USD

Oslabování.

• GBP/USD po odrazu od minima na 1.6052 
oslabuje. Otestování hodinového supportu je 
možné očekávat na 1.6162 (min 16/09/2014). 
Hodinové rezistence lze nalézt na 1.6342 
(intradenné max) a 1.6416. 
 
 
• Z dlouhodobé perspektivy vytvořil propad cen 
po dosažení čtyřletého maxima silnou rezistenci 
na  1.7192, ta se v příštích měsících zřejmě 
neprolomí. Sledujte současný odraz, protože 
může signalizovat začátek střednědobé korekční 
fáze. Support leží na  1.6052, zatímco silný 
support je na 1.5855 (min 12/11/2013). 
Rezistence se nachází na 1.6644.

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Očekává nový signál.
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USD / JPY

Tlačí se výš.

•  USD/JPY prorazil horem horizontální pásmo 
definované hodinovým supportem na 108.26 
(min 23/09/2014 ) a 109.46 (max 19/09/2014). 
Sledujte hlavní rezistenci na 110.66 (max 
15/08/2008). První hodinová rezistence se 
nachází na 109.19 (intradenní min). 
 
• Dlouhodobý býčí směr může pokračovat, 
pokud se klíčový support udrží na 100.76 (min 
04/02/2014). Nové současné maximum potvrzuje 
silný hlavní býčí trend. K prolomení hlavní 
rezistence může dojít na 110.66 (max 15/08/2008, 
viz také 50% návrat od max 1998) Další rezistence 
leží na 114.66 (max 27/12/2007).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Očekává nový signál.
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USD / CHF

Dere se výš.

• USD/CHF prolomil silnou rezistenci na 0.9456. 
Páteční sílu oslabily krátkodobé obavy 
vycházející ze čtvrteční padající hvězdy. 
Hodinové supporty lze najít na 0.9452 (min 
25/09/2014) a 0.9433 (max 18/09/2014). 
 
• Z dlouhodobého pohledu volají technické 
formace po ukončení dlouhé korekční fáze, která 
začala v červenci 2012. Silná rezistence na 0.9456 
(max  06/09/2013) byla prolomena. Další klíčová 
rezistence se nachází na 0.9751 (max 
09/07/2013 ). Supporty jsou na 0.9301 (min 
16/09/2014) a 0.9176 (min 03/09/2014).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch

29. září 2014
DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

Očekává nový signál.
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USD / CAD

Testuje horní okraj vzestupného kanálu.

• USD/CAD pokračuje v pohybu vzhůru a testuje 
teď horní okraj vzestupného kanálu. Hodinové 
supporty leží na 1.1084 (intradenní min) a 1.1053 
(min 24/09/2014). Zřejmě dojde k dalšímu 
postupnému posilování k silné rezistenci na 
1.1279. 
 
• Z dlouhodobého pohledu vypadá technická 
formace jako zaoblené dno s minimálním 
potenciálem na 1.1725. Nicméně prolomení 
oblasti supportu naznačené dlouhodobou 
vzestupnou trendovou linií na 1.0559 (min 
29/11/2013) by naznačovalo dlohuodobou býčí 
konfiguraci.

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Očekává nový signál.
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AUD / USD

Testuje silný support at 0.8660.

•  AUD/USD pokračuje v prudkém poklesu a blíží 
se k silnímu supportu na 0.8660. Hodinové 
rezistence leží na 0.8926 )Intradenní max) a  
0.8927 (max 23/09/2014). 
 
• Z dlouhodobého pohledu převažuje negativní 
trend. Sledujte testování silného supportu na 
0.8660 (min 24/01/2014). Další silný support leží 
na 0.8067 (min 25/5/2010).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Očekává nový signál.
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GBP / JPY

Stagnace.

•  GBP/JPY provedl ostrý intradenní medvědí 
obrat na  180.72 (max 19/09/2014), což zřejmě 
krátkodobě přiškrtí ceny. Nicméně výrazný denní 
stín z úterka svědčí pro přetrvávající nákupní 
zájem. Sledujte vodorovné pásmo vymezené 
supportem na 176.65 (min 23/09/2014) a 178.74 
(max 23/09/2014). 
 
•Z dlouhodobého pohledu volá prolomení hlavní 
rezistence na 163.09 (max 07/08/2009) po dalším 
dlouhodobém posílení. Nicméně neschopnost 
udržet se nad rezistencí na 179.17 (viz také 
psychologická hranice 180,00) napovídá 
konsolidaci. Další rezistence se nacházejí na 
183.98 (50% návrat z poklesu 2007-2009) a 
197.45. Silné supporty leží na 172.99 (min 
16/09/2014) a 169.51 (min 11/04/2014). 

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Očekává nový signál.
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EUR / JPY

Odrážení kolem supportu na 138.47.

• EUR/JPY se odráží poblíž supportu na 138.47 
(min 15/09/2014, viz také 50% návrat) se zatím 
drží. Hodinové rezistence jsou na 139.70 (max 
25/09/2014) 140.22. Další support leží na 137.67. 
 
 
•Dlouhodobá technické formace zůstává 
pozitivní, pokud se support udrží na 134.11 (min 
20/11/2013). Proražení silné rezistence na 140.09 
(max 09/06/2014) zlepšilo střednědobé technické 
formace. Rezistence leží na  142.47 (max 
29/04/2014).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Očekává nový signál.
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EUR / GBP

Zůstává slabý.

• EUR/GBP je poblíž silného supportu na 0.7755. 
Krátkodobá technická formace se zachová 
negativní, pokud ceny zůstanou pod hodinovou 
rezistencí na 0.7889 (max 23/09/2014). Další 
hodinová rezistence se nachází na  0.7851 (max 
24/09/2014). 
 
 
•  Z dlouhodobé perspektivy zřejmě sestupný 
trend otestuje hlavní oblast supportu mezi 
0.7755 (min 23/07/2012) a 0.7694 (min 
20/10/2008). Rozhodující průlom rezistence na 
0.8034 (max 25/06/2014) je nutný k omezení 
střednědobých prodejních tlaků.

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Očekává nový signál.
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EUR / CHF

Oslabování.

•  EUR/CHF se pohybuje do boku mezi 
supportem na 1.2045 a rezistencí na  1.2121 (max 
15/08/2014). Sledujte testování hodinového 
supportu na  1.2064 (min 22/09/2014). Hodinová 
rezistence se nachází na 1.2091. 
 
• V září 2011 stanovila SNB pro EUR/CHF dno  
na 1,2000, které se bude v dohlednu držet. 
Výsledkem budou zřejmě střednědobé pohyby 
do boku.

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Očekává nový signál.
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ZLATO (v USD)

Konsolidace.

• Zlato úspěšně otestovalo minimum a support 
na 1208 (min 22/09/2014). Ke zvratu 
krátkodobého medvědího trendu je nutné 
prolomení hodinové rezistence na 1236. Další 
rezistence se nacházejí na 1243 (max 16/09/2014) 
a 1258. 
 
• Z dlouhodobého pohledu jsme skeptičtí k 
tomu, že by vodorovné pásmo mezi silným 
supportem na 1181 (min 28/06/2013) a hlavní 
rezistencí na  1434 (max 30/08/2013) tvořilo 
dlouhodobý býčí obrat. Pravděpodobný je 
sestup ke spodní linii pásma. Potvrzuje to 
prolomení spodní strany symetrického 
trojúhelníku.

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Očekává nový signál.



Page 14 | 15

STŘÍBRO (v USD)

Zatím drží minimum na17.34.

• Stříbro úspěšně otestovalo hodinový support 
na 17.34. K potvrzení krátkodobého dna je 
potřeba prolomení rezistence na 18,02. Původní 
rezistenci lze najít na 17.74 (nax 6/09/2014). 
 
• Z dlohodobého hlediska prolomení hlavní 
oblasti  supportu mezi 18.64 (min  30/05/2014) a 
18.23 (min 28/06/2013) potvrzuje klesající trend. 
Silný support leží na 14.64 (min 05/02/2010 ) a 
rezistence na 18,88 (min 28/08/2014).

Luc Luyet, CIIA | Senior Market Analyst  
e-mail: luc.luyet@swissquote.ch
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Očekává nový signál.
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This report is for distribution only under such circumstances as may be permitted by applicable law. 
Nothing in this report constitutes a representation that any investment strategy or recommendation 
contained herein is suitable or appropriate to a recipient’s individual circumstances or otherwise 
constitutes a personal recommendation. It is published solely for information purposes, it does not 
constitute an advertisement and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any 
securities or related financial instruments in any jurisdiction. No representation or warranty, either 
express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability of the 
information contained herein, except with respect to information concerning Swissquote Bank, its 
subsidiaries and affiliates, nor is it intended to be a complete statement or summary of the securities, 
markets or developments referred to in the report. Swissquote Bank does not undertake that investors 
will obtain profits, nor will it share with investors any investment profits nor accept any liability for any 
investment losses. Investments involve risks and investors should exercise prudence in making their 
investment decisions. The report should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise 
of their own judgment. Any opinions expressed in this report are for information purpose only and are 
subject to change without notice and may differ or be contrary to opinions expressed by other 
business areas or groups of Swissquote Bank as a result of using different assumptions and criteria. 
Swissquote Bank shall not be bound or liable for any transaction, result, gain or loss, based on this 
report, in whole or in part. 
 
Research will initiate, update and cease coverage solely at the discretion of Swissquote Bank Strategy 
Desk. The analysis contained herein is based on numerous assumptions. Different assumptions could 
result in materially different results. The analyst(s) responsible for the preparation of this report may 
interact with trading desk personnel, sales personnel and other constituencies for the purpose of 
gathering, synthesizing and interpreting market information. Swissquote Bank is under no obligation to 
update or keep current the information contained herein and not liable for any result, gain or loss, 
based on this information, in whole or in part. 
 
Swissquote Bank specifically prohibits the redistribution of this material in whole or in part without the 
written permission of Swissquote Bank and Swissquote Bank accepts no liability whatsoever for the 
actions of third parties in this respect. © Swissquote Bank 2014. All rights reserved.

While every effort has been made to ensure that the data quoted and used for the research behind 
this document is reliable, there is no guarantee that it is correct, and Swissquote Bank and its 
subsidiaries can accept no liability whatsoever in respect of any errors or omissions, or regarding the 
accuracy, completeness or reliability of the information contained herein. This document does not 
constitute a recommendation to sell and/or buy any financial products and is not to be considered as a 
solicitation and/or an offer to enter into any transaction. This document is a piece of economic 
research and is not intended to constitute investment advice, nor to solicit dealing in securities or in 
any other kind of investments. 
 
Although every investment involves some degree of risk, the risk of loss trading off-exchange forex 
contracts can be substantial. Therefore if you are considering trading in this market, you should be 
aware of the risks associated with this product so you can make an informed decision prior to 
investing. The material presented here is not to be construed as trading advice or strategy. Swissquote 
Bank makes a strong effort to use reliable, expansive information, but we make no representation that 
it is accurate or complete. In addition, we have no obligation to notify you when opinions or data in 
this material change. Any prices stated in this report are for information purposes only and do not 
represent valuations for individual securities or other instruments.


