Wykres dnia
poniedziałek, 16 maja 2011

Rynek akcji | analiza techniczna

Central European Distribution Corp. (CDC) 31.5 PLN

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

Rys. nr 1. CEDC Wykres dzienny świecowy.

Patrząc na tygodniowy wykres można doszukać
się linii obrony przebiegającej w okolicy bieżącego
kursu. Jak na razie kwietniowe denko
utrzymywane jest przez stronę popytową a
powstała luka hossy sprawdza się dosyć dobrze
jako strefa wsparcia. Nadrzędnie obowiązuje
spadkowy układ kresek jednakże skala oddalenia
się cen od tygodniowych średnich EMA oraz
możliwość ukształtowania się minimum powyżej
ekstremum z 2009 ze względu na dolne
ograniczenie ewentualnego kanału powoduje, że
przy tak dużym jak obecnie wyprzedaniu istnieje
spora szansa na mocne wzrostowe odreagowanie.
Marcowa luka bessy, która powinna ściągać do
siebie ceny, przebiega w strefie 46.5 – 47.5 PLN
zatem potencjał jest całkiem spory. Stop 27.85
PLN.
Piotr Neidek
Rys. nr 2. CEDC 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 być 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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