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General
Cena akcie RBI sa momentálne pohybuje v blízkosti klesajúceho kanálu, ktorý je v oboch grafoch vyznačený modrými
linkami.
VSA bars
CHP1- už vyššie spomínaný chart pattern číslo 1 (klesajúci kanál), ktorý bol na daily grafe prerazený
CHP2 - lokálne range od ceny 22,00 eur na akciu po cenu 25,50
E1 - effort bar na zvýšenom volume podporený higher low (HL) prelomil vrchnú líniu CHP1
Outlook
V blízkom období môžu nastať rôzne scenáre vývoja ceny danej akcie:
1.) po vytvorenom effort bare (E) sa vytvorí výrazný downbar na zvýšenom volume. V tomto prípade sa bude dať očakávať

korekcia ceny smerom smerom dole na úroveň k dolnej hranici range (CHP2) k cene 22,00 eur na akciu.
2.)po vytvorenom effort bare (E) sa vytvorí wide spread upbar na zvýšenom volume potvrdzujúci prerazenie predchádzajúceho
baru. Typickým konzervatívnym vstupom sa v takejto situácií môže javiť vstup pomocou role reversal po následnej korekcie
ceny smerom k hornej hranici CHP1 alebo CHP2.

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.

