INVESTMENT ANALYSIS

4 June 2012

Strabag SE

BUY/SELL
Price tagret: €15,98/€23,00

Construction

Index:

ATX

52W High:

€24,30

Ticker Reuters:

STRV.VI

52W Low:

€16,52

Ticker Bloomberg:

STR:AV

Current Price:

€18,15

Ticker Yahoo Finance:

STR.VI

Upcoming events:

ISIN:

AT000000STR1

15 June 2012:

AGM

Book Value Per Share (2011):

€26,34

25 June 2012:

Dividend Payout Day

Adj. Book Value Per Share (2011):

€19,97

31 August 2012:

VOLUME SPREAD ANALYSIS

Weekly Chart

1H Report

Monthly Chart

Volume Spread Analysis (Weekly Chart)
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
SC – selling climax zložený z dvoch cenových barov na vysokom volume na spodnej hrane cenového kanála stanovil pevnú
SR úroveň, od ktorej by sa trh mal odrážať smerom hore.
E1 – effort down, ale na nevýraznom volume znamená prerazenie lokálneho cenového patternu (trianglu).
E2 – ďalší effort to down bar podobný tomu predošlému.
FV – obidva effort bary a celkový pohyb ceny smerom dole po prerazení cenového patternu sa vytvoril na nízkom volume, čo
naznačuje neochotu preraziť spodnú hranu cenového kanála na úrovni 16,50 eur.

Outlook
Krátkodobý pokles akcie spoločnosti Strabag SE by mal v najbližšej dobe pokračovať k spodnej hrane cenového kanála k cene
16,50 eur za akciu. Z dôvodu predchádzajúceho silného SC na vysokom volume by túto hranicu trh nemal prelomiť. V rámci
dosiahnutia tejto hodnoty očakávam výraznú reakciu trhu a vytvorenie následného reverse upthrustu na zvýšenom volume.
Tento cenový bar by mal pomôcť dosiahnúť hornú hranicu cenového kanála na úrovni 24 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.

