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General
Trhová cena sa dlhodobo (cca 3 roky) pohybuje v cenovom kanály od 24 eur na akciu po 16,50 eur. Silná SR úroveň sa tiež
nachádza na historickom low akcie na hodnote 9,50 eur.
VSA bars
X – wide spread up bar s close na high na vysokom volume. Tento upbar však nenaštartoval ďalši cenový rast akcie a nemal
silu pokračovať smerom hore, z čoho môžeme usudzovať, že už v rámci vytvárania tohto upbaru nastal výpredaj akcií. V
prípade vyskytnutia sa takéhoto upbaru môžeme veľmi často očakávať pohyb do strany v intervale medzi low a high daného
baru.
CHP – chart pattern vyznačený červenou čiarou predstavuje cenový pohyb akcie v rámci spomínaného intervalu medzi low a
high X baru. Pokračovanie tohto pohybu je podporené aj prostredníctvom FV (Flat Volume).
Outlook
Ako už bolo naznačené, v najbližšom období očakávame cenový pohyb smerom do strany a to medzi úrovňami

naznačenými modrou čiarou. Stratégia na využitie tejto trhovej situácie je predávať na hranici high X baru a kupovať na
hranici low X baru. V prípade presvedčivého prerazenia týchto úrovní je možné agresívne vstupovať hneď po naznačení
následného testingu, t.j. ihneď po vytvorení test baru alebo no supply baru. V rámci konzervatívneho vstupu môžem do trhu
vstúpiť prostredníctvom setupu roll reversal na high alebo low už prerazenej hrane X baru.

Upozornenie: Všetky prezentované informácie v tomto dokumente majú prevažne náučný a informatívny charakter a nepovažujú sa za konkrétne odporúčania na
nákup alebo predaj finančných aktív. Nákup alebo predaj rovnakých finančných aktív, ako sú prezentované v tomto dokumente alebo na stránkach investičnovzdelávacieho portálu www.value-investing.sk sa nepovažuje za priamy alebo skrytý sľub, garanciu alebo tvrdenie, že investorovi prinesú kapitálový alebo iný
zisk z nákupu alebo predaja finančných aktív, alebo že straty spojené s týmito informáciami budú limitované.

