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Graal S.A. analiza techniczna

Kurs spółki Graal, przed paroma dniami przebił górną linię ograniczającą konsolidację. Opór znajdował się w
okolicach 14 PLN. Ostatnie dołki, począwszy od tego z końca marca 2013 roku co raz agresywniej zmierzają
ku górze. Cena dziś dotarła do poziomu szczytu z grudnia 2012 roku, 15,60 PLN. Na czwartkowej sesji
najwyraźniej część inwestorów zdecydowała zrealizować zyski. Zważywszy na dynamikę z ostatnich dni,
retest 14 PLN wydaje się dość odległy. Niewielka korekta jest wielce prawdopodobna. Przebicie się powyżej
oporu może być ważnym znakiem dla byków i poziomem nienotowanym od sierpnia 2010 roku.
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PBA Investment Sp. z o.o.
Ul. Gen. T. Pełczyńskiego 19/3
01-471 Warszawa
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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