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Pravdepodobne smerom hore o 10 rokov... 













In theory In practice 



Pravdepodobne menej hore ako                

v posledných 10 rokoch... 









Predpoveď na tento týždeň/ mesiac/ rok/ dva... 
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Porovnanie počtu akcií, ktoré...  

Narástli o 10% za 2 mesiace Klesli o 10% za 2 mesiace 

Cena je väčšia ako 200-dňový priemer Cena je menšia ako 200-dňový priemer 

Cena je na ročnom maxime Cena je na ročnom minime 
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Trhová participácia (market breadth) 
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• Akcie o 10 rokov budú pravdepodobne vyššie 

 

• Fundamentálne akcie dlhodobo rastú najmä kvôli 

ekonomickému rastu a vyplácaným dividendám 

 

• Budúce nárasty S&P 500 budú asi nižšie ako doteraz 

 

• Na krátkych horizontoch sa môže stať čokoľvek 

 

• Prispôsobenie sa súčasnému trendu na trhu je lepšou voľbou 

ako predpovedať ako by sa mal trh správať 

 

• Market breadth (alebo trhová participácia) je efektívny indikátor 

súčasného vývoja na trhu 
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Ďakujem za pozornosť. 


