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Wybicie z trendu spadkowego
Kurs sp†łki przekroczył od dołu linię trendu spadkowego, w jakim poruszał się przez cały 2014 r. Wybicie nastąpiło przy zwiększonych obrotach, a w
jego trakcie został r†wnież pokonany op†r przy 52 PLN. Na wykresie utworzyła się formacja zbliżona do podw†jnego dna, dlatego zasięg wzrost†w
wyznacza obecnie wysokość od dołka 45.55 PLN do 52 PLN, mierzona od przekroczonego oporu, tzn. okolice 58.5 PLN. Strefa ta w 2014 r. dwukrotnie
stanowiła wsparcie dla kursu, dlatego jest dobrym miejscem do realizacji ewentualnych zysk†w. Przekroczona linia trendu oraz przebity op†r będą
stanowić wsparcie dla kursu.
Wojciech Woźniak
Makler Papier†w Wartościowych
+22 598 26 58
wojciech.wozniak@millenniumdm.pl
Obecna cena – cena zamknięcia z dnia poprzedzającego wydanie dokumentu.
W przygotowaniu opracowania wykorzystano program Amibroker. Interpretacja wykresu jest subiektywną opinią analityka. Opracowanie zostało sporządzone w celach informacyjnych i nie
powinno stanowić podstawy decyzji inwestycyjnych. Millennium DM S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego
opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Opracowanie nie ma charakteru i nie stanowi rekomendacji w
rozumieniu Rozporządzenia Ministra finans†w z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrument†w finansowych, ich emitent†w i
wystawc†w, nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrument†w finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek
umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Powielanie lub publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Millennium DM S.A.
zabronione.

