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Price tagret: €30,32/€49,00

Weekly Chart

Volume Spread Analysis (Daily Chart)
General
Cena akcie spoločnosti Vienna International Airport sa pohybuje v smere rastúceho cenového kanála. Cena po prerazení
akumulačnej fázy (hrubá červená čiara na úrovni 35 eur vo Weekly Chart) prerazila aj následnú menšiu akumulačnú fázu
(modrý cenový kanál znázornený v Daily Chart) presne tak ako sme v minulej VSA analýze Vienna International Airport
predpokladali.
VSA bars
1 – tento bar môžeme označiť ako spring na vysokom volume na dolnej hrane cenového kanála. Tento cenový bar odštartoval
pohyb ceny akcie smerom hore.
2 – predchádzajúci spring bar bol neskoršie potvrdený wide spread upbarom na zvýšenom volume. Tieto dva bary
predznamenali možné prerazenie vrchnej hrany cenového kanála.
3 – opäť ďalší wide spread upbar na zvýšenom volume potvrdzuje predpoklad prerazenia cenového kanála, ktorý sme mohli
predikovať na základe vytvorenia barov 1 a 2.

Outlook
Nasledujúci cenový pohyb akcie Vienna International Airport má podľa Value-Investing.sk dva predpokladané scenáre vývoja:
- blízkom období očakávame pokles ceny akcie smerom na úroveň 37 eur (na úroveň modrej SR úrovne). Od tejto resistenčnej
hranice bude potrebné pozorne sledovať tvary vykreslených cenových barov a podľa nich reagovať na vzniknutú situáciu. V
prípade vysychania ponuky a vytvorenia testing barov očakávame ďalší pohyb ceny akcie smerom hore.
- v druhom scenári vývoja predpokladáme pokles ceny akcie až na úroveň 34,50 eur (na úroveň spodnej modrej SR úrovne).
Podobne ako v prvom scenári, aj v tomto prípade bude potrebné reagovať na to, aká bude aktuálna situácia na trhu (v našom
prípade, aké typy cenových barov sa vytvoria). Po takomto výraznom poklese však budeme chcieť vidieť pred opätovným
pohybom akcie smerom nahor výraznejší spring bar na zvýšenom volume.

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.

