
 
Date: 03/12/2013 
Publication: DM BZ WBK 
Title: Company of the day: Ronson 
Author: Tomasz Jerzyk 
 

http://gielda.onet.pl/spolka-dnia-ronson,18731,5591535,1,analizy-detal 

Spółka dnia: Ronson 

 

• Tomasz Jerzyk Dom Maklerski BZ WBK  

Kurs spółki koryguje wcześniejszy wzrost do 2,42, a jak widać na wykresie popyt pojawia się 
nieznacznie powyżej poziomu 2.  

Na tym poziomie znajduje się górne ograniczenie przyspieszonego kanału wzrostowego. 
Najbliższy opór dla spółki znajduje się na 2,22, a w przypadku jego przebicia będę oczekiwał 
na test 2,30 lub też maksimum na 2,42. W przypadku pokonania tego ostatniego poziomu 
podaż może pojawić się na 2,45. Kolejnym wyzwaniem dla kupujących winien być rejon 
2,70. Najbliższe wsparcie znajduje się na 2,08, a w razie jego przebicia będę oczekiwał na test 
2. Na tym ostatnim poziomie wyznaczam poziom obrony, a w razie jego przebicia będę 
oczekiwał na pogłębienie korekty do 1,92 lub też 1,80.  

• Interpretacja wykresu: POZYTYWNA  
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The quotation of the company is corrected by the earlier rise to 2.42, and as the chart shows demand 
appears slightly above the level 2. 

 This is the level with upper limit of the accelerated growth channel. The nearest resistance for the 
company  in at 2.22, and in case it is broken I will wait for a test of 2.30 or a maximum of 2.42. In case 
when this last level is broken, supply may occur at 2.45. Another challenge for the buyers should be 
around 2.70. The nearest support is at 2.08, and if it is broken I will wait for test 2. I set the level of 
defense at  this last level, if it is broken I will expect  the deepening of  the correction to 1.92 or 1.80. 

• Chart interpretation: POSITIVE 

  

 

 

  


