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Korekce? Nebojte se

1,8 4Q/2019

časové úseky s predikcí cenového pásma konkrétního
aktiva, které vycházejí z historie aktiva a jsou poměrně
přesné.
Každý investor by si přál,
aby ceny aktiv rostly neustále. Tak ale trhy nefungují.
A pokud bychom tedy například byli svědky 38,2procentní korekce, naším ideálním
obchodem dle zlatého řezu
by byl následný růst aktiva
až na hodnotu 161,8 procenta
tak, abychom nejen realizovali zisk, ale aby pro nás
zároveň trh byl lépe čitelný.
Technicko-matematický
pohled na korekci trhu je
jistě pro mnohé náročnějším
tématem, je ale stejně tak
důležitý jako například záležitost bitcoinové dominance
na kryptoměnovém trhu. Ale
o tom zase příště.

kvartální
v meziročním
srovnání

Je obecně známo, že jakýkoliv takzvaně zdravý růst aktiva doprovázejí korekce, kdy
převládnou prodeje, čímž
se na nějaký čas cena aktiva
sníží. Jak to je ale s korekcemi na trhu z techničtějšího
hlediska a proč bychom se
jich neměli bát?
U většiny kryptoměn včetně bitcoinu jsme od druhé
poloviny února mohli zaznamenat více než 25procentní
korekci. Ta sice mohla
některé investory vyplašit,
je však důležité si uvědomit, že jde stále o zdravou
korekci, v podstatě o takový
„odpočinek“ pro trh v jeho
rostoucím trendu. Jak se
na tuto záležitost dívat z více
matematického hlediska
za využití logiky Fibonacciho
úrovní a takzvaného zlatého
řezu?
Fibonacciho úrovně se dají
vysvětit jako poměry získané
z Fibonacciho posloupnosti
(tedy posloupnosti přirozených čísel, kdy následující
číslo je vždy součtem dvou
předchozích: 0, 1, 1, 2, 3,
5, 8, 13, 21, 34, 55). Poměry

mezi těmito čísly se vždy
blíží hodnotě takzvaného
zlatého řezu, což je ve své
podstatě jakási ideální
úroveň. Na finančních
trzích jsou v tomto ohledu
nejdůležitějšími čísly 38,2
a 61,8, což jsou procentuální
úrovně, na které má cena
tendenci reagovat. V souvislosti s korekcemi se tak dá
říct, že od nejnižší hodnoty
v rostoucím trendu po tu
nejvyšší může být korekce
až na hladinách 38,2 procenta a 61,8 procenta a stále
půjde o dlouhodobě rostoucí
trend.
A teď pozor, korekce
61 procent od nejvyššího
bodu může spoustu investorů opravdu vyděsit, pokud
ale trh respektuje zmiňované Fibonacciho úrovně,
jak tomu často je, jedná se
stále o zdravý trh. Na této
logice je postavena strategie
Elliottových vln (tedy že ceny
mají tendenci pohybovat se
v impulzních a korekčních
vlnách), a především pak
ekonomické cykly. Těmi jsou
opravdu velmi dlouhodobé
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Země

Množství

Kurz

Austrálie

1

16,828

Čína

1

3,367

Dánsko

1

3,502

EMU

1

26,050

Chorvatsko

1

3,441

Japonsko

100

19,999

Kanada

1

17,555

Maďarsko

100

7,230

Norsko

1

2,585

Polsko

1

5,673

Rusko

100

28,782

Švédsko

1

2,539

Švýcarsko

1

23,535

Turecko

1

2,706

USA

1

22,054

Velká Británie

1

30,521
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měsíční
v meziročním
srovnání

Data
za 4Q/2020
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Nezaměstnanost
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10. 11.
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2,1

Průmysl
–1,4 01/2020
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2/2020

měsíční
v meziročním
srovnání

míra v daný měsíc
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za 2/2021

4,3
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11.
01/2021

Stavebnictví

Maloobchod

6,0 01/2020

4,7 01/2020

0
měsíční
v meziročním srovnání
D t
Data
za 01/2021

0,9

0
měsíční
v meziročním srovnání

–5,2
52

David
VELVÉTHY

Dataa
Dat
Aktuálníza
k 10.
11.
01/2021

–6,5
65
Pramen ČSÚ

obchodní ředitel
společnosti Cryﬁn

MMF zhoršil výhled
růstu české ekonomiky

Č

eská ekonomika letos
poroste jen o 4,2 procenta. Předpokládá to
Mezinárodní měnový fond,
který tak zhoršil výhled české ekonomiky na letošní rok
o 0,9 procentního bodu. Výrazně hůř si povede i Slovensko, kterému fond zhoršil
výhled růstu hrubého domácího produktu na letošní rok
na 4,7 procenta z podzimní
prognózy 6,9 procenta.
Ve Washingtonu se tento
týden koná jarní zasedání
MMF a Světové banky (SB),
kvůli pandemii ale pouze

virtuálně. Výkonná ředitelka
fondu Kristalina Georgieová
už minulý týden naznačila,
že MMF se chystá výhled
za celý svět zlepšit, což zdůvodnila rozsáhlými stimulačními opatřeními ve Spojených státech a pokračujícím
očkováním proti COVID-19.
Globální ekonomika tak
podle fondu letos vykáže
šestiprocentní růst, zatímco
na podzim fond očekával
růst o 5,2 procenta.
Jarní výhled mimo jiné
ukazuje, že inflace v České
republice v letošním roce

klesne, stále však bude vyšší
než v mnoha jiných evropských zemích. Například
na Slovensku, které je
členem eurozóny, ji fond odhaduje zhruba na poloviční
úrovni. V Maďarsku a Polsku, které spolu s Českem
a Slovenskem tvoří takzvanou visegrádskou čtyřku
(V4), ale měnový fond inflaci
předpovídá ještě vyšší než
v České republice. /čtk/
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