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List redaktora

Michał Pietrzyca EKSPERT GIEŁDOWy DM BOŚ
Szanowni Czytelnicy!

Ponad 450 spółek jest obecnie notowanych na rynku głównym GPW. Kwiat

REDAKCJA
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(handel!), tyle że dostosowane do współczesności. Zarządzane przez krajowych i zagranicznych menedżerów. Są wśród nich takie, w których działają związki zawodowe, ale i takie, w których oprócz zarządu pracuje tylko
kilkunastu ludzi.
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Które z nich to perełki z perspektywą do dynamicznego wzrostu wartości?

dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy.

A które to dojne krowy, mogące ewentualnie nagradzać udziałowców dywi-

Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

dendami? Które to „wydmuszki” czy wielkie niewiadome, obiecujące wprowadzenie na rynek rewolucyjnych technologii, a tak naprawdę gromadzące
dopiero kapitał na rozpoczęcie badań? Kursy których z nich znajdują się

zASTRzEŻENIA

w znakomitej sytuacji technicznej?

Publikacja "Stock Selector" jest chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji

Czy są Państwo w stanie indywidualnie przejrzeć i ocenić ponad 450 spółek? Każdej trzeba by poświęcić co najmniej jeden dzień pracy. 450 dni
roboczych przeglądania wykresów, wyników finansowych i raportów – czy
ktoś ma na to czas?

z powołaniem się na źródło.
Publikacja "Stock Selector" nie świadczy doradztwa ani nie udziela rekomendacji
zawarcia transakcji w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z
19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. nr 206, poz.
1715). Wszystkie porady są przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i

Odpowiedź jest oczywista. Ale my przychodzimy Państwu z pomocą. System analityczny, który został wypróbowany na przestrzeni kilkudziesię-

wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Jednakże
decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów wiążą się z ryzykiem i nasi
Czytelnicy muszą mieć tego świadomość.

ciu miesięcy i zanotował świetne wyniki, będzie pracował dla Państwa.
W ostatnich tygodniach został dopracowany przez jednego z najlepszych
ekspertów giełdowych w Polsce – Michała Pietrzycę z DM BOŚ. System ten

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub ich skutki podjęte na podstawie porad zawartych w tej publikacji.

przeanalizuje dla Państwa zarówno sytuację fundamentalną, jak i techniczną spółek z GPW i wskaże 10 najbardziej perspektywicznych w kilkui kilkunastomiesięcznym terminie. Każdego miesiąca będzie weryfikował
swoje wskazania. Zapewniamy, że warto zaryzykować i posłuchać uważnie
tego, co ma do powiedzenia.
Piotr Rosik | Redaktor naczelny
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Spółka numeru

Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery. Spółka importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy i po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej kieruje blisko 100% produkcji na eksport, głównie do Europy i USA.
Mikrosfera to ziarna szlaki powstające w czasie spalania pyłu węglowego w dużych paleniskach, najczęściej

EKOEXPORT

w elektrowniach. Mikrosfera ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu branżach: przemyśle samochodowym
(kompozyty, opony, formy odlewnicze), energetyce i technice (płuczki wiertnicze, ramiona śmigieł, powłoki
i kompozyty statków kosmicznych), budownictwie (panele elewacyjne, cementy specjalne, zaprawy, zaprawy
murarskie), branży rekreacyjnej (łodzie, deski surfingowe, kajaki), branży tworzyw sztucznych (nylon, polietylen), branży ceramicznej (materiały ogniotrwałe, materiały izolacyjne).

| EKOEXPORT: Objęcie
hossy i V – korekta w realizacji > 31,90 zł

UKŁAD DyNAMICzNy
(dla traderów, dealerów, animatorów, kręcenie się na akcjach)
OPIS Walor jest po sporej przecenie
i czas na odreagowanie. Sygnałem
będzie przetrwanie sierpniowego mikupno w przedziale

30,58 – 31,99 pln lub nieco powyżej 28,30 – 34,04 pln

odnowienie pozycji

w rejonie 27,90 – 31,60 – 34,04 – 35 pln lub powyżej 37 – 40 pln

stop loss

stop loss rzędu 2,00% – 5,00% – 10,00% lub poniżej 31 – 30 pln

strefa realizacji zysków

w okolicy 43,23 – 48,45 pln

przyłączenie do trendu

w zakresie 30 – 34 – 37 pln lub powyżej 37 – 40 pln

trend

boczny z opcją V – korekty jeśli kurs wybije się ponad 33,50 – 34,00 pln

teraz impuls do walki z tendencją

kupno w przedziale

30,58 – 31,99 PLN Lub Nieco Powyżej 28,30 – 34,04 PLN

zniżkową. Ta walka będzie kluczowa

odnowienie pozycji

w rejoNie 27,90 – 31,60 – 34,04 – 35 PLN Lub Powyżej 37 – 40 PLN

stop loss

StoP LoSS rzędu 2,00% – 5,00% – 10,00% Lub PoNiżej 31 – 30 PLN

strefa realizacji zysków

w okoLicy 43,23 – 48,45 PLN

przyłączenie do trendu

w zakreSie 30 – 34 – 37 PLN Lub Powyżej 37 – 40 PLN

trend

boczNy z oPcją V – korekty jeśLi kurS wybije Się PoNad 33,50 – 34,00 PLN

nimum w okolicach 28,50 zł. Wyjście
ponad pivot 30,41 zł istotnie wzmocni impet do gry na północ.

| EKOEXPORT: Potrójne
dno szansą na zmianę
kierunku

DŁUGOFALOWy OUTLOOK
(dla cierpliwych inwestorów, trzymanie akcji powyżej pół roku)
OPIS Średnie Guppy’ego sygnalizują
trwanie trendu spadkowego. Wypunktowanie potrójnego dna stwarza

dla ewentualnej długofalowej, silnej
zmiany kursu.

www.serwis-inwestora.pl

ADC01.indd 3

Stock Selector | 3

2014-09-08 13:37:22

