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Rynek akcji | analiza techniczna

DOM MAKLERSKI WDM 0.79 PLN

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

Rys. nr 1. WDM Wykres dzienny świecowy.

Stop z poprzednich WD ciągle jest utrzymany
jednakże z racji tego, że cel 1.03 PLN został
osiągnięty pozycji długiej nie ma, ale można
zacząć o niej ponownie myśleć. Papier znalazł się
w technicznie kluczowym okresie. Do linii trendu
wzrostowego pozostało kilka ticków, podobnie
zresztą jak do lokalnej spadkowej linii. Dzienne
EMA zaczynają się niebezpiecznie zapętlać,
jednakże tygodniowe podtrzymują od dołu papier
przed większą wyprzedażą. Konkluzja jest zatem
taka, że strona popytowa musi na dniach zabrać
się do kupna, aby oddalić widmo powstania
negatywnego krzyżu EMA. A zejście poniżej 0.75
PLN psuje ww. byczy układ kresek powodując, że
akcje mogą mocniej spadać. Natomiast dopiero
zahaczenie poziomu 0.85 PLN generuje lokalny
byczy sygnał.
Piotr Neidek
Rys. nr 2. WDM 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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