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w celach informacyjnych i 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. z 2005 r. Nr 206, 
poz. 1715). ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie dołożyła należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne 
lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich 
prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. 
ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 
04.02.94. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Zabronione jest  powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez 
zgody ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie. 
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TRENDY  
 
Od dłuższego czasu notowania akcji tej spółki znajdują się w trendzie horyzontalnym z górnym 
ograniczeniem w okolicy poziomu 3 zł oraz dolnym ograniczeniem przy cenie 2 zł. W średnim terminie 
mamy do czynienia z trendem spadkowym, który jednak przybrał już dość dojrzały charakter więc 
rośnie prawdopodobieństwo jego zakończenia. Natomiast w najkrótszej perspektywie czasowej 
jesteśmy świadkami kreowania tendencji wzrostowej.  
 
FORMACJE WYKRESU LINIOWEGO I ŚWIECOWEGO 
 
Na wykresie notowań w układzie dziennym liniowym brak klasycznych formacji cenowych na 
podstawie których można by prognozować zachowanie się tego rynku w średnim terminie czasu. 
Natomiast przy skróceniu perspektywy inwestycyjnej do tygodni widać że ostatni impuls spadkowy, 
który obserwujemy od pierwszej połowy maja przybrał dojrzały charakter pięciofalowego impulsu 
spadkowego, co zwiększa prawdopodobieństwo kreowania odreagowania. Na wykresie w układzie 
dziennym świecowym mamy popytową strukturę cenową, która zwiększa prawdopodobieństwo 
dalszej kontynuacji odreagowania. 
 
WSPARCIA I OPORY 
 
Najbliższy ważny poziom wsparcia znajduje się w okolicy 2 zł i ma on kluczowe znaczenie z punktu 
widzenia krótkoterminowej spekulacji na tym rynku. Dopóki notowania znajdują się powyżej tej strefy 
cenowej jest możliwa dalsza kontynuacja odreagowania. Natomiast najbliższy poziom oporu znajduje 
się w okolicy poziomu 3 zł. 
 
WSKAŹNIKI, OSCYLATORY, ŚREDNIE, WOLUMEN: 
 
Wskaźnik siły wewnetrzej akcji RSI powrócił powyżej poziomu 30 pkt. wiec mamy sygnał kupna. 
Także na wskaźniku MACD widać sygnał kupna. Średnie kroczące jednak na razie mają układ 
charakterystyczny dla tendencji spadkowej wyższego rzędu. Średnia 15 sesyjna jest notowana 
poniżej średniej 45 sesyjnej a obydwie średnie są notowane poniżej długookresowej średniej 100 
sesyjnej. 
 
STRATEGIA 
 
Notowania tych akcji znajdują się blisko kluczowego z punktu widzenia krótkookresowej strategii 
inwestycyjnej poziomu wsparcia. Jednocześnie wykres świecowy w układzie dziennym wskazuje na 
zwiększone prawdopodobieństwo kontynuacji odreagowania. Wskaźniki MACD i RSI dały nowe 
sygnały kupna które nie zostały jeszcze w pełni zdyskontowane przez rynek. Linia obrony dla tej 
inwestycji może być umieszczona w okolicy poziomu 2 zł.  
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