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Vienna International Airport
Transportation

Index:

-

52W High:

€41,80

Ticker Reuters:

VIEV.VI

52W Low:

€25,61

Ticker Bloomberg:

FLU:AV

Current Price:

€32,00

Ticker Yahoo Finance:

FLU.VI

ISIN:

AT0000911805

Book Value Per Share (2011):

€38,64

Adj. Book Value Per Share (2011):

€37,90

Weekly Chart

VOLUME SPREAD ANALYSIS

BUY/SELL
Price tagret: €30,32/€-

Upcoming events:
22 August 2012:

1H Report

22 November 2012:

2Q Report

Monthly Chart

Volume Spread Analysis (Weekly Chart)
General
Trhová cena akcie sa pohybuje v rámci cenového kanála, ktorý je vyznačený modrými čiarami v rozmedzí 25 eur, 30 eur, 35
eur za akciu.
VSA bars
SV – stopping volume na zvýšenom volume vytvoril dno trhu a SR úroveň na cene 25 eur.
E1 – effort bar na zvýšenom volume, keď aj predchádzajúce price bary zaznamenali rising volume (dobrý znak pred
prierazom)
E2 – ďalší effort bar na mierne zvýšenom volume definitívne prerazil hranicu 30 eur za akciu.
T – testing bar na zníženom volume na SR úrovni na hodnote 30 eur, pričom celá korekcia je na FV (flat volume), čo znamená,
že na trhu postupne s poklesom ceny vysychá supply.

Outlook
V najbližšom období očakávam korekciu ceny na úroveň približne 30 eur za akciu tj. na low predchádzajúceho testing baru
(T). Na tejto hladine je možná ďalšia absorbcia supply a vytvorenie niekoľkých denných barov bez jasne daného smeru
pohybu ceny. Po určtom období nerozhodnosti v tejto oblasti očakávam rast ceny na hodnotu blízku cene 35 eur. Na tejto
úrovni bude dôležité sledovať reakciu ceny, kedy vytvorenie effort baru môže znamenať rast ceny s výhľadom atakovania
hranice 40 eur za akciu. V prípade vytvorenia uphrustu je možný cenový pokles na úroveň spať k hranici 30 eur za akciu.

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.

