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Niniejsza publikacja jest publikacją handlową, prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem umieszczonym na jej koocu.

Rys. nr 1. GASTEL ŻURAWIE Wykres dzienny świecowy.

Papier jest w długoterminowym trendzie
spadkowym – to jest oczywiste zatem wszelkie
bycze decyzje związane są z ogromnym ryzykiem.
Niemniej jednak zaczynają pojawiad się
optymistyczne sygnały mogące ten niedźwiedzi
nastrój odmienid. Wahania cen zaczynają wygasad
co w ramach trójkąta spadkowego jest
zapowiedzią silnego wybicia na północ – pytanie
tylko, kiedy ono nastąpi a niestety czas jest
zmienną nie do oszacowania… Na wykresie
dziennym widad lutową aprecjację na olbrzymim jak na Gastel Żurawie – wolumenie a późniejsza
korekta odbyła się przy niskich obrotach oraz
zostało wstępnie utrzymane historyczne minimum
0.53, poniżej którego znajduje się stop (0.52). I
gdyby nie notowania PDA to sprawa byłaby
klarowna, a tak to istnieje pewien szum
informacyjny. Konkluzja – dla żonglerów łapiących
spadające noże zapewne bardzo ciekawa…
Piotr Neidek
Rys. nr 2. GASTEL ŻURAWIE Wykres tygodniowy świecowy.
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Niniejsza publikacja przygotowana przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 47/49, jest publikacją handlową, została przygotowana wyłącznie w celach
informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów
finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze
źródeł, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności
tych informacji. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe i niefinansowe powstałe w
wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszej publikacji stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny
autora na moment jej wydania i mogą byd zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w
przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszej publikacji bez pisemnej zgody Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.
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