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Atlantis (0,49 zł) +4,26%

10:40

Sygnał*: KUPNA

Zasięg: 0,59 - 0,61 zł

Opór: 0,50 zł

Wsparcie: 0,44 zł
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KOMENTARZ:
Piątkowa sesja przyniosła silny wzrost kursu, dzięki czemu na wykresie powstała ładna biała świeca poparta wysokimi
obrotami. Na dzisiejszej sesji kurs przełamał górne ograniczenie krótkoterminowego kanału wzrostowego oraz
średnioterminową linię oporu, co wygenerowało sygnał kupna. Aktualnie kupujący walczą z oporem na 0,50 zł, lecz jego
pokonanie jest bardzo prawdopodobne. Wzrosty powinny sięgnąć co najmniej 0,59 - 0,61 zł. Nie można jednak
wykluczyć silniejszego ruchu - nawet w okolice listopadowego szczytu na 1,21 zł.
STRATEGIA:
• Przełamanie oporu na 0,48 zł wygeneruje sygnał kupna (dzienne zamknięcie).
• Minimalny zasięg docelowy wynosi 0,59 - 0,61 zł, a potencjalny 0,89 zł a nawet 1,21 zł.
• Spadek (w cenach zamknięcia) poniżej 0,44 zł aktywuje zlecenie zabezpieczające.

Pozycja

Min. Zasięg

Pot. Zasięg

Opór 1

Opór 2

Wsparcie 1

Wsparcie 2
(STOP)

długa

0,59 - 0,61 zł

0,89 zł

0,50 zł

0,59 zł

0,45 zł

0,44 zł
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*sygnał został wygenerowany przez narzędzie wykorzystywane do analizy technicznej i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich
emitentów lub wystawców
Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.
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Informa cje, komenta rze i opinie zawa rte w niniejszym ma teriale nie s ą rekomenda cją w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informa cji s tanowi ących rekomenda cje dotyczące ins trumentów finansowych, i ch emi tentów lub wys ta wców i nie s tanowią porady i nwes tycyjnej, rekomenda cji lub oferty za kupu lub sprzedaży i nstrumentów fi nansowych.
Informa cje, komenta rze i opinie zawa rte w niniejszym ma teriale nie s ą również analizą inwes tycyjną lub analizą finansową, których mowa w us tawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie ins trumentami
fi nansowymi .
Niniejs zy materia ł prezentuje wyłącznie s tanowisko autora , które nie musi być tożsame ze s tanowiskiem Domu Ma klers kiego PKO Banku Polskiego.
Informa cje, komenta rze i opinie zawa rte w niniejs zym materiale odzwierciedla ją wiedzę i poglądy a utora i s ą konsekwencją s ubiektywnej i nterpreta cji informa cji i danych użytych do sporządzenia
niniejszego materia łu. Opra cowanie zos tało sporządzone z za chowaniem s ta ranności i rzetelności , na podsta wie informa cji i źródeł uznanych przez jego autora za wia rygodne. Jednakże ani autor, ani
Dom Maklers ki PKO Banku Polskiego nie gwa rantują ich kompletnoś ci i wiarygodnoś ci.
Ma teria ł przygotowano za pomocą progra mu Metas tock fi rmy Equis. Dane do wykresów dosta rcza Pa rkiet.com i Bloomberg. Źródłem pozosta łych danych są PAP, Reuters , prasa finansowa i internetowe serwis y finansowo-ekonomi czne.
Należy pa mięta ć, że analiza techni czna jes t jedną z metod prognozowania tendencji w zmianie kursów ins trumentów finansowych, jednakże nie uwzgl ędnia ws zys tki ch czynników i zda rzeń, które
mogą mieć wpływ na ceny ins trumentów finans owych.
Autor niniejs zego opra cowania ani Dom Maklerski PKO Ba nku Polskiego l ub jakiekolwiek osoby reprezentujące Dom Ma klerski PKO Banku Polskiego nie ponoszą odpowiedzialnoś ci za decyzje
inwestycyjne podjęte na pods tawie informacji , komenta rzy i opinii wyrażonych w niniejszym opra cowani u oraz za i ch skutki .

Pełną listę Punktów Obs ługi Klienta można znaleźć na stronie internetowej: http://www.dm.pkobp.pl/index.php/id=placowki/

