
 
 

Walory miesiąca 
środa, 31 lipca 2019 

 

  
 

Objaśnienia, szczegółowe informacje prawne, jak i wyłączenia odpowiedzialności znajdują się na ostatnich dwóch stronach raportu.  

Zlecenia telefoniczne: Klienci BM Alior Banku (z telefonów komórkowych i stacjonarnych) 19 503 (z sieci Play: 12 19 503), z zagranicy +48 12 19 503, +48 12 370 74 00, opłaty za połączenie z infolinią: z 
telefonów stacjonarnych – w kraju opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych i zagranicy– opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej, Internet: www.bm.aliorbank.pl 
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Wykres dzienny WIG   

C reated with A miBroker - advanced charting and technical analys is  software. http://www.amibroker.com
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WIG - Daily 2019-07-30 Open 59682.5, Hi 59816.3, Lo 59430.1, Close 

WIG - Volume = 530,063,424.00, MA30 = 759,431,232.00WIG - RSI(15) = 41.92WIG - ADX(14) = 17.78, +DI = 19.75, -DI = 29.33WIG - MACD(12,26) = 103.55, Signal(12,26,9) = 282.20  

  

   
Wykres tygodniowy WIG   

C reated with A miBroker - advanced charting and technical analys is  software. http://www.amibroker.com
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WIG - Weekly 2019-07-26 Open 60840.1, Hi 61089.7, Lo 60016.7, Close 

WIG - Volume = 6,348,103,168.00, MA30 = 7,401,113,088.00WIG - RSI(15) = 53.77WIG - ADX(14) = 13.50, +DI = 23.91, -DI = 19.28WIG - MACD(12,26) = 301.31, Signal(12,26,9) = 139.59  

  

   
Materiał nie jest rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji 
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 
Informacje zamieszczone na ostatniej stronie raportu stanowią jego integralną część. 
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PGNIG 
 
Indeks: WIG20 
P/E: 11,9 
Beta: 1 
Zamknięcie: 5,57 zł 

Notowania akcji od ponad miesiąca bronią linii długoterminowego trendu wzrostowego, co również 
zbiega się z podwójnym wsparciem na 5,26 zł. W trakcie wczorajszej sesji na wykresie pojawiła się 
wysoka biała świeca na wyraźnie rosnącym wolumenie, co daje kupującym kolejny argument za 
przeprowadzeniem odbicia. Pierwszy opór znajduje się relatywnie blisko, bo na 5,92 zł i być może 
oddziałuje hamująco na działania popytu. Niemniej jednak wydaje się nadal, że strona popytowa 
utrzymuje kontrolę, co może w końcu przerodzić się na wyprowadzenie kontry. /tk/ 

C reated with A miBroker - advanced charting and technical analys is  software. http://www.amibroker.com
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PGN - Daily 2019-07-30 Open 5.32, Hi 5.61, Lo 5.3, Close 5.57 (3.1%) Vol 11,105,855 MA(Close,55) = 
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BIOTON 
 
Indeks: sWIG80 
P/E: 6,3 
Beta: 0,5 
Zamknięcie: 5,60 zł 

Notowania akcji od sierpnia ub. roku do czerwca br. poruszały się w tendencji spadkowej. W lipcu strona 
kupująca wyprowadziła odbicie, które pokonało linię oporu. W ciągu dwóch ostatnich sesji popyt wybił 
kurs powyżej poziomu 5,52, który stanowił opór wynikający z przełamanego uprzednio dołka. W trakcie 
wczorajszej sesji akcje wykonały ruch powrotny do tego poziomu, co przebiegło na spadającym 
wolumenie. Łącznie sytuacja techniczna sprzyja posiadaczom akcji, a najbliższym oporem dla kursu są 
okolice 6,5 zł. Kolejny opór to maksima z sierpnia ub. roku na 7,65 zł. /tk/ 

C reated with A miBroker - advanced charting and technical analys is  software. http://www.amibroker.com
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BIO - Daily 2019-07-30 Open 5.7, Hi 5.77, Lo 5.48, Close 5.6 (-1.8%) Vol 103,900 MA(Close,55) = 4.42
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MOSTALWAR 
 

Indeks: WIG 
P/E: ujemny 
Beta: 1,3 
Zamknięcie: 4,47 zł 

Ciekawie zaprezentowała się wczorajsza sesja, która doprowadziła do przełamania ważnego podwójnego 
oporu na 4,37 zł za sprawą wysokiej luki popytowej. Wzrostom kursu towarzyszył skokowy wzrost 
wolumenu (około 6x średnia), co jest argumentem popytowym. Wybity opór będzie stanowił bastion 
popytu i bazę startową do skierowania kursu na kolejne maksima w ramach trwającego w tym roku 
trendu wzrostowego. Najbliższym ważnym oporem jest pułap 6,22 zł, stanowiący maksima odbicia 
zakończonego w kwietniu ub. roku. Jeśli jednak podaż sprowadzi kurs poniżej pułapu 4,37 zł, to wybicie 
będzie fałszywe, co może przekształcić trend wzrostowy w konsolidację w zakresie 2,60 - 4,37 zł. /tk/ 

C reated with A miBroker - advanced charting and technical analys is  software. http://www.amibroker.com
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MSW - Daily 2019-07-30 Open 4.48, Hi 4.51, Lo 4.47, Close 4.47 (12.3%) Vol 367,763 MA(Close,55) 
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PCCROKITA 
 
Indeks: WIG 
P/E: 6,4 
Beta: 0,3 
Zamknięcie: 66 zł 

Kurs akcji od kwietnia ub. roku poddawany jest korekcie spadkowej, która od marca 2019 r. rozgrywa 
trzecią falę. W jej ramach notowania akcji w ostatnim czasie przyspieszyły spadki na podwyższonym 
wolumenie (względem średniej). Wczoraj kurs przetestował i obronił długoterminowe wsparcie w okolicy 
61-62 zł, na wykresie pojawiła się formacja czarnego młota, z wyraźnym dolnym cieniem i na 
najwyższym wolumenie od połowy maja. W ten sposób popyt złapał punkt zaczepienia, z którego ma 
szansę na wyprowadzenie kontry. Najbliższym ważnym oporem jest pułap 79,60 zł. Przeciwko bykom 
przemawiają wskazania ADX a także MACD. A zatem opcja na jakieś odbicie wydaje się scenariuszem 
kontr ariańskim. /tk/ 

C reated with A miBroker - advanced charting and technical analys is  software. http://www.amibroker.com
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PCR - Daily 2019-07-31 Open 64.6, Hi 66.6, Lo 64.6, Close 66 (2.2%) Vol 2,940 MA(Close,55) = 74.29
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ROPCZYCE 
 
Indeks: WIG 
P/E: 4,1 
Beta: 0,3 
Zamknięcie: 24,90 zł 

Akcje od końca marca znajdują się w wyraźnej korekcie, która zatrzymała się na linii długoterminowego 
trendu wzrostowego. Ostatnia faza przeceny generowała wysoki wolumen, co nosiło znamiona panicznej 
wyprzedaży. Rynek oczyścił się, korekta wyhamowała na linii trendu, więc strona popytowa ma szansę 
na wyprowadzenie odbicia. Najbliższy poziomy opór znajduje się na 30,70 zł, natomiast ważniejszy opór 
znajduje się na 36 zł. Po drodze przebiega jeszcze linia oporu wynikająca z czteromiesięcznej korekty. 
/tk/ 

C reated with A miBroker - advanced charting and technical analys is  software. http://www.amibroker.com
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Biuro Maklerskie Alior Bank  

 
ul. Łopuszańska 38D 
02-232 Warszawa  

 

Strateg rynków finansowych: 

Agata Filipowicz-Rybicka  Menedżer ds. Strategii Rynków 
Finansowych, Makler Papierów 
Wartościowych 

12 682 64 23 Agata.Filipowicz-Rybicka@alior.pl 

 

Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Banku:  

Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler 
Papierów Wartościowych 

12 682 64 79 Zbigniew.Obara@alior.pl 

Marcin Brendota Ekspert ds. analiz, Doradca 
Inwestycyjny 

22 555 22 90 Marcin.Brendota@alior.pl 

Wioletta Pawłowska Specjalista ds. analiz, Doradca 
Inwestycyjny 

12 298 44 74 Wioletta.Pawlowska@alior.pl 

Tomasz Kolarz Ekspert ds. analiz 12 682 64 24 Tomasz.Kolarz@alior.pl 

 

 

 

 
Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN 
(opłacony w całości). Biuro Maklerskie Alior Bank jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Alior Banku SA. Powielanie bądź 
publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione.  
 
Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. W szczególności 
informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 
października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub 
wystawców, ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy 
o doradztwo inwestycyjne.    

Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Kursy, na podstawie których 
przygotowywany jest niniejszy raport obejmują dane z sesji giełdowej poprzedzającej dzień publikacji raportu. Opracowanie zostało 
sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych 
informacji, uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne. 
 
Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. 
Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem 
inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. 

W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są 
lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki 
ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do 
przewidzenia. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż 
przedstawione czynników ryzyka. 
 
Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. 
 
Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. 
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