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Newsletter Forex Edge je připravován a rozesílán společností LYNX jednou za dva týdny.
Cílem je ukázat čtenářům praktické principy analýzy měnových párů a ukázat potenciálně zajímavé
aktuální příležitosti. Na newsletter je přímo navázána série webinářů, kde budou uvedené analýzy
zhodnoceny a budou vysvětleny logické postupy jejich tvorby.
Vycházíme zejména z technické analýzy, ale v případě potřeby zhodnotíme i fundamentální stránku.
Vždy se pokusíme určit hlavní trend na základě většího grafu a poté analýzu aktuální krátkodobé
situace s horizontem na další 2-3 týdny.
Na podmínky obchodování forex skrze LYNX se můžete podívat zde.
Přejeme Vám mnoho úspěchů!
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EUR.USD
Euro konečně prolomilo trojuhelníkovou formaci a odhodlalo se k nějaké aktivitě. Klesli jsme přibližně
o 200 pips a nyní cena testuje podporu u ceny 1,21800. Jedná se o podporu statickou, pod jejíž
hodnotou se cena dříve nechtěla držet.
Měla by to být spíše dočasná překážka, jelikož momentum a celková nálada trhu je nyní směrem
k nižším cenám. Pár vystoupil dostatečně daleko mimo trojuhelník a my tak bereme směr jako
potvrzený. Na týdenním grafu se nám vykresluje situace vcelku jednoznačně, kdy vidíme, že trh se
pohyboval mnoho týdnů v daném cenovém rozpětí a poslední svíce jej dostala mimo.
Pokud poslední týdenní svíčka udrží svou sílu a zůstane plná, tedy nevytvoří nějakou formu pin baru,
máme velkou pravděpodobnost, že trh se vrátil ke klesajícímu trendu.
Směřovat bychom měli primárně k 1,20000 a následně k 1,18800.
Náš předpoklad bychom měnili, kdyby se cena dostala nad 1,23000.

Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.

Hlavní úrovně podpory: 1,21800, 1,21000, 1,20000, 1,18800, 1,14800
Hlavní úrovně odporu: 1.24000, 1,25000 – 1,26000, 1,27500, 1,30000
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EUR.CHF
A jsme zpět u hranice 1,20000, kterou pár před skoro třemi lety tak (ne)slavně prolomil. Dříve sloužila
hranice jako hladina podpory od centrální banky. Nyní bude její význam spíše psychologický. Lze
přepokládat, že nad touto hranicí bude umístěno mnoho stop-lossů prodávajících. Postup nad ni by
tedy měl vyvolat nárůst momenta.
Z grafu vidíme, že pár se vlnovitě pohybuje směrem nahoru a má jistou setrvačnost. Statická linie
většinou nezmění směr takto rozjetého vlaku, tedy je pravděpodobnější pohyb výše. Nicméně 1,20000
je linie důležitá a rozhodně se nevzdá bez boje.
Při postupu výše bychom se rychle mohli dostat k 1,23000 a následně 1,25000. Naopak při selhání
ceny bychom směřovali k 1,15000.

Signální oblasti pro potenciální nákup/prodej jsou vyznačeny v grafu barevnými šipkami.

Hlavní úrovně podpory: 1,16000 – 1,16500, 1,15000, 1,10500 – 1,11000
Hlavní úrovně odporu: 1,20000, 1,23000, 1,25000
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Disclaimer
Newsletter Forex Edge je informační materiál vytvořený za účelem vzdělávání v oblasti analýzy a
obchodování měnových párů. Je rozesílán klientům jednou za dva týdny.
Důležité informace od LYNX:
➢

Obdržením Forex Edge newsletteru Vám nevznikají žádné závazky. Newsletter je součástí služeb

LYNX.
➢
Informace obdržené v tomto emailu jsou určeny pouze pro jeho příjemce. Využití dalšími osobami a
přeposílání je zakázáno.

LYNX nepřijímá žádné závazky spojené s dalším publikováním či distribucí analýz. Dále na něj nepřechází
žádné závazky spojené se ztrátami, které se objeví nebo by se mohly objevit použitím nebo šířením analýz.
Investiční rozhodnutí by mělo být vytvořeno na základě všech relevantních externích zdrojů. Newsletter
Forex Edge je pouze informační materiál a nikdy by neměl být považován za profesionální investiční
poradenství.
Každý investor by měl provádět investiční rozhodnutí na základě vlastního nejlepšího uvážení po zohlednění
dalších informačních zdrojů, obchodních zkušeností a finančních možností.
Investování do derivátů, i obecně, je rizikové. Čtenář newsletter Forex Edge souhlasí s tím, že investiční
rozhodnutí založené na obsahu tohoto newsletteru je na jeho vlastní riziko a zodpovědnost. Obchodování
měnových párů zahrnuje značné riziko finančních ztrát a není vhodné pro všechny investory.
Grafy, text, statistiky a analýzy jsou vytvářeny na základě informací získaných pomocí platformy Trader
Workstation. (Uvedený zdroj považujeme za relevantní a spolehlivý, nicméně LYNX získané informace
dodatečně neověřuje a neručí za jejich přesnost a relevantnost.)
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