Obchod na KÁVĚ pomocí Techniky COT a metody Market Profile v kombinaci
s čistým cenovým grafem
Káva
Kávu jsem nakoupil na ceně okolo 90 centů za libru a prodával na 110 centech za libru, což je
poměrně slušný pohyb plus 22 % na samotné komoditě.

Je nutné říci, že káva je již několik let v silném downtrendu, byl to tedy protitrendový pohyb, ale
signály pro nákup byly silné a jak známo, korekce na trzích jsou zcela normální, jen je u takových
obchodů nutné připravit se na déletrvající obchod a na možnost, že může přijít rychlý stop loss.

Začneme jako vždy COT indexem, kde kontrolujeme, zda jsou commercials nebo large traders
v extrému. Tady vidíme COT index na commercials, který většinou sledujeme, u large traders mě
zajímají spíše čisté pozice.
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COT index byl v době vstupu vyhrocen. Pomalejší křivka je výše než v předchozím případě, což mě ale
až tolik nezajímalo, zajímala mě ta rychlejší křivka (zelená), která se dostala do nákupního extrému po
více než půl roce a jak vidno, i před tím způsobila na kávě značnou korekci. Stejně jako v mém
případě, tak i před tím však trh nezareagoval ihned, ale dokonce až po několika měsících.
Kdybych měl shrnout COT index, tak mám to, co mě zajímá. COT index je vyhrocen na nákup po
propadu ceny, v minulosti komodita na podobnou situaci také reagovala, ale trvalo jí to… musím tedy
sledovat další signály, které by nasvědčovaly možnému obratu trhu.

Na dalším obrázku postupuji v kompletní analýze dál. To, co velice rád vidím, jsou divergence. Známe
hned několik typů divergencí a jednu z nich máme rovnou před sebou. Je to divergence mezi cenou
dané komodity a pozicemi large traders (zde jako Speculators). Jak vidno, cena kávy klesá (horní
modrá křivka) i navzdory tomu, že sestupný trend už velcí spekulanti (spodní zelená plocha) dávno
neživí, ba naopak, z trhu se stahují pryč.

Tady už si říkám POZOR, ten trend může skončit! Trh možná není tak slabý, jak se zdá. Z minulého
obrázku vím, že je COT index vyhrocen na nákup a tady vidím, že se large traders z trhu stahují pryč,
tedy likvidují své shorty. V ten moment hledám další signály na long, abych podpořil svou hypotézu
ALE POZOR… stále se na trh dívám neutrálně a pokud se objeví silný signál, který by byl proti mému
prozatímnímu náhledu na long, tak svůj názor měním a končím analýzu tohoto finančního nástroje
pro daný týden.
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Na kávě se nám každopádně objevil ohromně silný pattern, který mám v oblibě a je jím divergence
mezi cenou a poptávkou.

Na obrázku výše máme fialovou linkou zobrazen cenový vývoj kávy a červenou linkou poptávku po
kávě, která je zobrazena pomocí bull spreadu. Zakroužkována je právě ta ohromná divergence, kde
cena kávy klesá, ale poptávka po kávě naopak silně roste. Na obrázku jsem zakroužkoval pouze ten
poslední extrém, ve kterém jsem vstoupil do trhu, ale divergence zde byla už delší dobu před tím.
V tento moment, pokud mi vše sedí na stranu long, mohu jít do grafu a hledat vstup na základě
cenové akce, tedy zapojit nějaký svůj oblíbený pattern (trendovou linii) nebo metodu (Market
Profile).

Na obrázku výše už je závěr celé akce a jak vidno, tak pro vstup jsem použil klasickou trendline a
profit jsem stanovil do oblasti tzv. high volume node z dlouhodobé profilace trhu na ceně 102. Zde
vybírali profit mnozí obchodníci, řekněme konzervativní obchodníci. Já a někteří další agresivnější
z klubu Powerful Trader jsme si počkali až na druhou metu, 110 centů za libru.
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Zde je výsledek ještě jednou. Buďto výběr konzervativně na 100 - 102 centech za libru, kde
samozřejmě bylo možné brát třeba jen část zisků, a nebo oněch 110 centů za libru, kde jsem
vystupoval já.

tradecz.cz

