Wykres dnia 06.06.2013
Energoaparatura S.A. analiza techniczna

Energoaparatura od wielu miesięcy wykazuje umiarkowaną tendencję wzrostową. Wykres prezentuje się
ciekawie i można na nim odnaleźć parę, wręcz książkowych elementów. Ostatnie trzy fale impulsu
(wrześniowa, listopadowa i styczniowa) rysowały się na zwiększonym wolumenie, zaś podczas korekt
aktywność wyraźnie spadała. Ostatnia korekta, z początku lutego narysowała wyraźne trzy fale spadkowe
ABC. Przecena zakończyła się na poziomie okrągłej wartości 1,00 PLN potencjalnym podwójnym dnem.
Potencjalnym, gdyż górne ograniczenie nie zostało jeszcze przebite, zatem formacja nie jest dopełniona.
Zgodnie z teorią fal Elliotta sytuację można również rozliczyć jako falę 1 i 2 oraz potencjalną falę 3, jeżeli
kurs przebije 1,14 PLN. To kluczowy poziom dla otwarcia scenariusza prowzrostowego.
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Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale odzwierciedlają wiedzę i poglądy autora i są konsekwencją
subiektywnej interpretacji informacji i danych użytych do sporządzenia niniejszego materiału. Opracowanie zostało sporządzone z
zachowaniem staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autora za wiarygodne. Jednakże ani
autor, ani PBA Investment Sp. z o.o. nie gwarantują ich kompletności i wiarygodności.
Materiał ten jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest rekomendacją w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych,
ich emitentów lub wystawców i nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów
finansowych. Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale nie są również analizą inwestycyjną lub analizą
finansową, których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Autor niniejszego opracowania ani PBA Investment Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje
inwestycyjne podjęte na podstawie informacji, komentarzy i opinii wyrażonych w niniejszym opracowaniu oraz za ich skutki.
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz
wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody PBA Investment Sp. z o.o. jest
zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
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