RSI 13 relative strenght index relativní síly s periodou 13
‐pokud je vydána FZ RSI 13 neplatí
‐používají ho velké společnosti pro obchodování uvnitř kanálu
‐používáme ho společně s TA samostatně se používat nedá (podporuje závěry TA)
‐trend se obrací mezi hodnotou 30 a 70, v tomto rozmezí obchodují velké spol. malí tradeři se k nim přidávají
‐úspěšnost 80%
‐používáme ho uvnitř trendu a platí jak pro rostoucí tak i pro klesající trend (nákup, prodej)
‐používáme na M15, H1 a H4
‐platnost potenciálu na H1 je 5 sv. – 5 hodin, lze posouvat pomocí změny T/P, S/L

RSI 13 má tři důležité hodnoty v rozmezí 0 až 100:

a) hodnota 30‐ pod hodnotou 30 je na trhu více medvědů ‐ trh je přeprodán – signál pro to že se trh otočí – nakupuj –
BUY po dotyku ceny této hranice
b) hodnota 50‐ středová hodnota co rozděluje pás na býčí a medvědí, pokud se delší dobu držíme v jednom z těchto
pásem a dojde k jeho proražení čekáme na odraz od 50 pak zadáme obchod (dojde buď k 30 nebo 70)
c) hodnota 70‐ nad hodnotou 70 je na trhu více býků – trh je překoupen ‐ signál pro to že se trh otočí – prodávej –
SELL po dotyku ceny této hranice
Nastavení:
‐ukazatelé, oscilátory, RSI, období 13, použít na – close, čára modrá –plná, pevné min. 0, pevné max. 100, ok
‐úroveň 30 a 70 nastavit, ok
Podmínky pro uplatnění RSI 13:
‐signál začne vznikat ve chvíli kdy se jedna svíčka uzavře nebo dotkne knotem hranicí 30 nebo 70 – v tuto chvíli zadat
obchod
obr+popis
Historie indikátoru – výpočet periody:
Objevil Welles Wilder (on počítal periodu 14. Teletrade doporučuje periodu 13)
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