
 

 

 

Imperial  d.d.  (HIMR-R-A) – tehnička analiza 

Iz trogodišnjeg prikaza kretanja dionica Imperial dd (HIMR-r-a) vidljiv je dugoročni rastući trend kojeg 

potvrđuje i jednostavni pomični prosjek (50), označen crvenom bojom koji se nalazi ispod kretanja 

cijena. Najznačajniji rast dogodio se sredinom ljeta prošle godine kada je objavljena vijest o prodaji 

državnog udjela u Imperialu d.d. Na rast ukazuje i indikator MACD, koji se u tom razdoblju križao 

preko signalne linije što ukazuje na bikovski (rastući) signal.  

Rastući trend se usporava na jesen te počinje padajući trend na što upućuje i indikator Stohastic koji 

se već neko vrijeme nalazio u području prekomjerne kupovine (oversold).  Nadalje, cijena je izašla iz 

Bollingerove ovojnice s gornje strane(prikazano plavom bojom) te se daje naslutiti preokret trenda. S 

fundamentalne strane, preokret se poklapa s priopćenjem o nepristizanju ponuda za kupnju udjela u 

navedenom poduzeću.  

 

 



 

 

 

Ukoliko pogledamo stanje posljednjih 6 mjeseci primjećujemo kako nema izraženog trenda te 

dionica oscilira u rasponu od 450 do 550 kuna po dionici. Tek početkom veljače uočava se snažniji 

pad ispod 500 kuna po dionici, a kasnije i ispod 450 kuna po dionici što je najniže zabilježena razina 

još od listopada 2014. godine. Signale za takav razvoj događaja dali su MACD (križanjem preko 

signalne linije) te križanje MA(20) s MA(50). 

U slijedećih nekoliko tjedana, ne bi se trebali dogoditi veliki pomaci u cijeni. Trenutno se cijena nalazi 

na oko 420 kn po dionici. U prošlosti primjećujemo kako se na toj razini formirala određena 

potporna linija koja je više puta bila testirana te se može smatrati značajnom. Indikator Stohastic se 

približava području prekomjerne prodaje što ukazuje na moguće usporavanje pada cijena dionica. S 

druge strane, indikator MACD se nalazi blizu 0 te se preklapa sa signalnom linijom što zajedno sa 

kretanjem cijene unutar Bollingerovih ovojnica upućuje na stagnaciju. Možemo zaključiti kako se ne 

očekuju značajniji pomaci cijene, već stagnacija uz eventualnu mogućnost pada cijene dionica 

analiziranog poduzeća.  
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