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POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (PZU) 374.30 PLN

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

Rys. nr 1. PZU Wykres dzienny świecowy.

Ostatnie dwie mocno spadkowe sesje mogą
napawać pesymizmem wśród inwestorów,
jednakże od strony technicznej nic złego jeszcze
się nie stało, a nawet środowe zamknięcie można
uznać za interesujący poziom dla byków. Z racji
tego, że cała sesja na GPW cechowała się małą
zmiennością indeksu WIG20 a silnoręki starał
utrzymać się poziom benchmarku na stałym
poziomie (z racji tego, aby linia trendu
spadkowego trzymająca indeks od góry nie została
przebita zanim Wall Street nie podniesie się po
ostatniej przecenie) i przy mocnej aprecjacji
wysoce ważonych spółek jak KGHM czy PKN
musiała zostać zrzucona inna ważna spółka, która
ostatnio dała już zarobić. A taką właśnie jest PZU i
stąd też można tłumaczyć słabość tego
ubezpieczeniowego giganta. Martwić można się
będzie dopiero poniżej 367 PLN close a tak to 400
PLN powinno zostać przebite…
Piotr Neidek
Rys. nr 2. PZU 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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