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Price tagret: €30,32/€49,00

22 November 2012:

3Q Report

Monthly Chart

Volume Spread Analysis (Weekly Chart)
General
Cena akcie spoločnosti Vienna International Airport sa pohybuje v rámci rastúceho cenového kanála. Cena prerazila hornú
hranu akumulačnej fázy (hrubá červená čiara na úrovni 35 eur vo Weekly Chart).
VSA bars
1 – široký upbar dosiahol vrchol rezistenicie v akumulačnej fáze.
2 – opäť široký upbar s close na high, ktorý prerazil vrchol rezistencie. Pozor však na to, že tento bar je na zmenšenom
volume, čo môže znamenať korekciu trhu smerom dole.
3 – testing bar na zníženom volume vytvorený v strede rastúceho cenového kanála. Tento vstup je z pohľadu intraday tradera
riskantný z dôvodu nie až tak vysokého potenciálu rastu (blízkosť hornej hrany rastového kanála).

Outlook
Cena sa momentálne nachádza v strede cenového kanála. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa trhová situácia lepšie vykreslila,
čo znamená, že by sme sa mali vyvarovaqť krátkodobých vstupov do trhu. V najbližšom období napriek predošlým wide
spread upbarom predpokladám určitú nerozhodnosť trhu v pokračovaní nastoleného uptrendu v podobe vytvorenia korekcie
alebo cenového pohybu do strany. Následne očakávam dalši pohyb ceny akcie smerom hore. Cieľová predajná úroveň je
stanovená na cene približne 49-50 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.

