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Prosím, přečtěte si upozornění v závěru analýzy.
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EUR / USD

Pokračující oslabování.

• EUR/USD klesá níž. Hodinová rezistence se 
nachází na 1.0679 (max 16/02/2017), hodinový 
support na 1.0521 (min 15/02/2017) byl 
prolomen. Technická formace naznačuje hlubší 
konsolidaci pod 1,0500. 
 
•   Z dlouhodobého pohledu naznačuje 
technická formace z konce října medvědí směr. 
Pár prolomil klíčový support na a 1.0458 (min 
16/03/2015). Klíčová rezistence se drží na  1.1714  
max). Očekává se další vrchol směrem k paritě.
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GBP / USD

Tlačí se níž.

• GBP/USD prolomil support na 1.2254 (min 
9/01/2017). Cesta je doširoka otevřena dalšímu 
poklesu. Hodinovou rezistenci najdete na 1.2214 
(intradenní maximum).  
 
• Dlouhodobá technická formace vypadá po 
hlasování o brexitu ještě negativněji a dláždí 
cestu k dalšímu poklesu. Dlouhodobý support na 
1.0520 (01/03/85) představuje slušný cíl. 
Dlouhodobou rezistenci najdete na 1.5018 
(24/06/2015) a naznačí dlouhodobý zvrat v 
negativním trendu. Ten je ale momentálně velmi 
nepravděpodobný.
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USD / JPY

Váhá pod 115.00.

•  USD/JPY vykazuje po odrazu z minim 
krátkodobé omezené nákupní zájmy. Klíčová 
rezistence se nachází  na 115.62 (max 9/01/2016), 
Technická formace naznačuje další oslabování 
směrem k 112,00. 
 
• Očekáváme dlouhodobý medvědí směr. 
Support se nyní nachází na 96,57 (min 
10/08/2013). Pozvolný vzestup k hlavní rezistenci 
na  135.15 ( max 01/02/2002) je nyní zcela 
nepravděpodobný. Očekává se pokles k 
supportu na  93.79 (min 13/06/2013).
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USD / CHF

Pokračující vzestup.

•  USD/CHF se po otestování supportu na 1,0021 
dál zlepšuje. Hodinová rezistence je daná  horní 
linií vzestupného trendového kanálu. Klíčovou 
rezistenci najdete na 1.0344 (max 15/12/2016).   
Očekáváme další posilování. 
 
• Z dlouhodobého pohledu se pár od roku 2011 
stále obchoduje v pásmu, i přes bouři po zásahu 
SNB, když zrušila spodní hranici CHF.  Klíčový 
support se nachází na 0.8986 (min 30/01/2015). 
Technická formace přesto naznačuje od uvolnění 
v  lednu 2015 dlouhodobý býčí směr.
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USD / CAD

Stoupá k 1.3500.

• USD/CAD - býčí tlaky fungují po prolomení 
klíčové rezistence na 1,3353 (max 20/01/2017). 
Protože se tato rezistence (max 20/01/2017) 
neprolomila,  býčí směr  byl omezený . Pár má 
další vzestupný potenciál. 
 
• Z dlouhodobého pohledu se objevil zlatý kříž 
50 denního klouzavého průměru a 200 denního 
klouzavého průměru.  Silná rezistence se nachází 
na 1.4690 (max 22/01/2016). Dlouhodobý 
support se nachází na 1.2461 (min 16/03/2015).
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AUD / USD

Široce otevřen dalšímu oslabování.

• AUD/USD vystoupil ze vzestupného kanálu a 
od té doby klesá. Cesta je široce otevřena 
dalšímu oslabování. Klíčová rezistence se nachází 
na  0.7778 (max 08/11/2016 ).  
 
•  Z dlouhodobé perspektivy očekáváme náznaky 
ukončení současného klesajícího trendu. Klíčový 
support se nachází na 0.6009 (min 31/10/2008). 
Ke zvrácení dlouhodobého medvědího výhledu 
je nutné prolomení klíčové rezistence na 0.8295 
(max 15/01/2015). 
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EUR / CHF

Obnovení medvědích tlaků.

• EUR/CHF - býčí tlaky prudce stouply.  Silná 
rezistence na 1.0762 (max 27/12/2016) se zdá být 
daleko. Střednědobá formace naznačuje 
pokračování medvědích tlaků  ke klíčovému 
supportu na 1.0623 (min 24/06/2016). Zdá se, že 
přechodný vzestup je pro CHF běžný. 
 
•  Dlouhodobě zůstane technická formace 
pozitivní. Rezistence se nachází na 1.1200  (max 
04/02/2015). Program kvantitativního uvolňování 
ECB bude zřejmě důvodem přetrvávajících 
prodejních  tlaků na euro, což by ho mohlo pár 
EUR/CHF zatěžovat.  Supporty se nacházejí na 
1.0184 (min 28/01/2015) a 1.0082 (min 
27/01/2015).
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EUR / JPY

Obchoduje se do boku.

• EUR/JPY - poptávka oslabila po dosažení 
121.00. Hodinovou rezistenci najdete na  121.34 
(max 10/02/2017). Silná rezistence se nachází 
daleko na 123.31 (max 27/01/2017). Očekává se 
další konsolidace. 
 
•   Z dlouhodobého pohledu potvrzuje technická 
formace střednědobou sérii nižších maxim a 
nižších minim. Rezistence na 149.78 (max 
08/12/2014) představuje zřejmě konec vzestupu, 
který začal v červenci 2012. Silný support na 
94.12 (min 24/07/2012) se ale zdá být daleko.
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EUR / GBP

Testuje rezistenci na 0.8707.

•  EUR/GBP se tlačí výš k rezistenci na 0.8707 
(max 18/01/2017). Klíčová rezistence na 0.8645 
byla prolomena, nevylučujeme další oslabení k 
supportu na 0.8450 (min  03/01/2016) a 0.8304 
(05/12/2016).Očekává se otálení pod rezistencí 
na 0,8707. 
 
•  Z dlouhodobého hlediska se pár 
vzpamatovává z  minim v roce 2015. Technická 
formace naznačuje rostoucí vzestupné 
momentum. Pár se obchoduje nad 200 DKP. 
Silná rezistence se nachází na 0.9500, což je 
psychologická hranice. 
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GOLD (in USD)

Silné oslabení.

• Zlato po nedávném ústupu nevykazuje zvrat 
medvědího směru. Pozitivní trend byl prolomen. 
Není pravděpodobné, že by kov znovu otestoval 
rezistenci na 1263 (max 27/02/2017).  Očekává se, 
že se dostane k silnému supportu na 177 (max 
11/01/2017). 
 
•  Z dlouhodobého pohledu technická formace 
naznačuje rostoucí vzestupné momentum.  K 
potvrzení je nutné prolomení na 1392 
(17/03/2014), Hlavní support najdete na  1045 
(min 05/02/2010).
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SILVER (in USD)

Silné oslabení.

•  Stříbro opustilo vzestupný trendový kanál a 
prodejní tlaky narůstají.  Hodinový support na  
17.75 (min 14/02/2017) byl prolomen a další 
najdete na 16.63 (min 27/01/2017). Očekávají se 
další medvědí tlaky pod 17,00. 
 
• Z dlouhodobého hlediska kříž nyní naznačuje, 
že je velmi pravděpodobný další pokles. 
Rezistence se nachází na 25.11 (max 28/08/2013). 
Silný support najdete na 11.75 (20/04/2009).
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Crude Oil (in USD)

Propad.

•  Ropa nečekaně opustila vzestupný kanál. 
Komodita se měsíc nedokázala dostat k úrovni 
rezistence na 55.24 (max 03/01/2017). Konečně 
dochází ke korekci k supportu na  49.61 
(08/12/2016). Očekáváme hlubší nákupní tlaky. 
 
•   Z dlouhodobého pohledu se ropa 
vzpamatovává z loňského prudkého poklesu. 
Myslíme si, že je pravděpodobný další pokles. 
Silný support se nachází na 24.82 (13/11/2002), 
rezistence se nyní nachází na 55.24 (max 
03/01/2017).    ,  
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DISCLAIMER
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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.


