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SPÓŁKA DNIA 

10 STYCZNIA 2014 

Ronson RON 
Cena zamknięcia Min (30 dni) Max (30 dni) Zmiana r/r Średni wol 3 m-ce 
1,89 1,75 2,02 +107,88 % 57 tys. szt. 

Ceny akcji w złotych 
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Ronson

RONSON (1.82000, 1.91000, 1.82000, 1.89000, +0.03000)

 

 

Kurs spółki znajduje się w średnioterminowym trendzie wzrostowym, a ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem korekty 
do 1,75. Popyt pojawił się nieznacznie powyŜej linii przyspieszonego trendu wzrostowego i aktualnie kupujący podejmują 
próbę zakończenia korekty. NajbliŜszy opór znajduje się na 2, a jego przebicie będzie zwiększało prawdopodobieństwo 
wyczerpania potencjału spadkowego. W takim wypadku oczekiwałbym na test oporów w zakresie 2,18-2,22, a w 
przypadku ich przebicia liczyłbym na wzrost powyŜej szczytu na 2,42. NajbliŜsze wsparcie znajduje się na 1,82, a w razie 
jego przełamania będę oczekiwał na test 1,78, gdzie wyznaczam poziom obrony. W przypadku jego przebicia wzrośnie 
prawdopodobieństwo głębszej korekty z potencjalnym celem na 1,60 lub teŜ 1,41. 
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Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. (DM BZ WBK S.A.) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaŜy 
jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani teŜ nie jest wskazaniem, iŜ jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej 
sytuacji inwestora. 
System rekomendacyjny DM BZ WBK S.A. opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieŜącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu 
odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają Ŝadnego z powyŜszych wymogów. Ponadto w zaleŜności od okoliczności mogą one stanowić 
podstawę do podjęcia róŜnych (takŜe o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów. 
Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakŜe DM BZ WBK S.A. nie moŜe zagwarantować ich dokładności i 
kompletności. 
Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu kursu akcji. Interpretacja moŜe przybrać formę pozytywnej, neutralnej oraz negatywnej. 
Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader. 
Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, DM BZ WBK S.A., Akcje.net, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. 
Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z 
przeprowadzenia niezaleŜnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniŜeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. DM BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji 
podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu o ile przy jego sporządzaniu dołoŜył naleŜytej staranności. 
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. 
DM BZ WBK S.A. mógł wydać w przeszłości lub moŜe wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają 
róŜne załoŜenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK S.A. nie jest zobowiązany do zapewnienia, iŜ takie dokumenty będą podawane do wiadomości 
adresatów niniejszego dokumentu.  
Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaŜy papierów wartościowych ani teŜ zaproszenia do złoŜenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złoŜenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie moŜe być rozpowszechniany, bezpośrednio lub 
pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki.                                                            
Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym analizę niezaleŜność, a takŜe zachowanie naleŜytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. 
Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w 
sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów. 
 
Inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąŜe się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z moŜliwością poniesienia dodatkowych kosztów.  

 


