
Cukr 2 Postup obchodování ( pouze S/R úrovn ) et 5000 dolar

1. trh se 5 í jna dotkl 50% retracementu a úse ka ukazuje ji ní sm r je to typický double
bottom, ukázala se vstupní severní úse ka a tak jdu do toho

2. BUY -   8.79       (jeden tick nad high) 8 í jna
3. Stop-loss (sell) 8.29
4. Druhý den  9 í jna jsem exekuován  , pokra uje vzestupný trend a proto posouvám

stop-loss na  9.10  *** 12 í jna to vypadá e se tvo í S/R nebo se trh zastavuje a
zva uje ji ní sm r  *** 13 í jna trh b í dál p vodní m sm rem ( je  z stanu v trhu )

5. Trh stále stoupá , ale blí í se do 100% retracementu  a proto p itáhnu stop-loss na 9.53
( p esn  nad close  **13 í jna **p edposlední uzaví rací úse ky)

6. moje p edpov  byla správná hned druhý den jsem venku na stop-loss
7. ZÁV R : jsem v zisku  / za 9 dn     728 dolar

Obchod  2 :

1. vytvo il se support , je tam vtupní severní úse ka vstoupí m do trhu  14 listopadu
2. BUY    na  7.88       ( nad poslední m high)
3. í kaz exekuován 16 listopadu na 8.10
4. Stop-loss (sell) na  7.80
5. trh se dotknul poslední resistance a proto posouvám stop-los na 8.40
6. Dal í den 28 listopadu  mne to okam it  vyhazuje na stop-loss ( na 8.35)
7. ZÁV R : jsem v zisku / za 14 dní  180 dolar



Obchod . 3

1. dne 2února se utvo il takový malý double bottom , jdu do trhu
2. Sell   8.48 5 února
3. í kaz exekuován  6 února na 8.48
4. stop-loss (buy)   8.98
5. trh jde ji ní m sm rem posouvám stop-loss na  8.31
6. trh se práv  dotknul hranice retracement a proto p itahuji stop-loss na  8.00
7. asi zbyte  moc p ita ený stop-loss  vyhodilo mne to druhý den 27 února
8. ZÁV R : jsem v zisku / 21 dn  427 dolar




