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Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)
Opis:
Kurs akcji PZU naruszył podczas poprzedniej sesji ważną strefę podażową 32,70 – 32,80 zł przy znacznie obniżonym
wolumenie wobec średniej aktywności z ostatnich 20 sesji. Notowania analizowanego akcjogramu charakteryzują się
standardową zmiennością, która w ciągu ostatnich 5 sesji uległa wyraźnemu podbiciu do pułapu 2,2% względem średniej
zmienności z ostatnich 20 sesji. Ponadto walor PZU uzyskał w ujęciu czterodniowym świecę japońską Doji,
potwierdzającą wysoką wagę strefy wsparcia 32,07 - 31,90 zł.
Aktualnie mamy sygnalizację korekty wzrostowej wg CCI, DMI / ADX, RSI i Parabolic SAR, po minionych 4- sesyjnych
wahaniach notowań w zakresie 32,05 – 33,85 zł. Jeśli PZU pokonałby opór 33,90 zł to wówczas STS prawdopodobnie
wykreuje wstępujący, intratny kierunek wzrostowy na średni termin, czemu wówczas przychyli się opcja kupna na DMI
/ ADX. Na ten moment notowania PZU znajdują się w przedsionku do wejścia w wyższą zmienność. Potrzeba zatem
aktywnego long breakout, aby nadać istotną wagę pro-wzrostowym zależnościom średnich r-MMA i kopert cenowych.

Opór: 33,57 – 33,65 – 33,90 - 36,48 – 39,95;
Wsparcie: 32,07 – 31,90 - 31,08 – 30,77 – 30,13 – 29,52;
Tendencja odczytywana na podstawie wskazań DMI / ADX: korekta wzrostowa.
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Nota prawna:
Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska
S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu
przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub
innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych
lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady inwestycyjnej w zakresie
doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest
wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Niniejszy komentarz jest
publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia
2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów
organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby
tej dyrektywy”. Komentarz opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia
jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ i udostępniany
nieodpłatnie. Wybrane komentarze mogą być upubliczniane i przekazywane dla potencjalnych klientów DM BOŚ i
publikowane na stronie www.bossa.pl w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. W takim przypadku poniższe
zastrzeżenia stosuje się odpowiednio do potencjalnych klientów DM BOŚ. DM BOŚ ostrzega, iż niniejszy komentarz nie
stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrument ów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia
jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte
są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za
wiarygodne. DM BOŚ nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. Klient
wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. DM BOŚ, jego organy
zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta podjęte
na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści klienta
związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w komentarzu, w tym w przygotowywanych przez klienta
strategiach używanych w systemach algorytmicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji
inwestycyjnych klienta, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub
zawartych w nim informacji. DM BOŚ nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez
klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i
szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania
i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek
zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ. DM BOŚ nie jest zobowiązany do aktualizowania ani
modyfikowania niniejszego komentarza, ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona
w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna.
Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOŚ. W przypadku
klientów DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i
sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących
transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych (Regulamin),
niniejszy komentarz stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
bossa.pl w dziale Dokumenty. DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje
Komisja Nadzoru Finansowego ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa.
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