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Pół dnia na minusie, pół na plusie 

 27 października 2010, 10:20  

Raport dzienny NewConnect 26.10.2010 r.  

 

Dzisiejsze notowania rynku NewConnect miały dwie odsłony. Do 

godziny 13 NCIndex utrzymywał się pod kreską, następnie kurs odbił i 
systematycznie szedł do góry. Sesja zakończyła się małą zwyżką. 

 

Kurs otwarcia wyniós ł   60,22 pkt., tracąc 0,2% do wczorajszego 

zamknięcia. Przez pierwszą  godzinę NCIndex mocno obniżał wartość, 

notując dzienne minimum na poziomie 59,79 pkt. W kolejnych godzinach 

kurs wyhamowa ł  i kszta łtowa ł się w przedziale między 59,8 pkt. a 60 pkt. 

Przełomową okazała się godzina 13, kiedy rynek NewConnect zmieni ł kierunek. Notowania skutecznie sz ły na 

północ. Byki odrobi ły dzisiejsze straty oraz doprowadzi ły NCIndex do poziomu dziennego minimum – 60,83 pkt. 

W ciągu 3 godzin kurs wzrós ł o 1,6%. W dogrywce dominowa ła  już strona podażowa, obniżając notowania. 

Ostatecznie dzień na rynku NewConnect zakończył się na poziomie 60,51 pkt., wzrastając o 0,28%.   
 

Statystyki dnia 

 

Na zamknięciu dzisiejszej sesji zaobserwowano 50 spółek zwyżkujących, 56 spółek zniżkujących oraz 62 

spółki, których wartość akcji nie uleg ła zmianie (w tym na walorach 16 spółek nie by ło obrotu). Łączny obrót 

wyniós ł 18 771 tys. z ł*. 
 

*Jeżeli w obrocie notowane są  równocześnie akcje i prawa do akcji jednej spółki, to pod uwagę brany jest 

tylko kurs akcji. 

 

Największy wzrost zanotowa ł wczorajszy debiutant, spółka Air Market (38,89%).  Znaczną zwyżkę osiągnęła 
spółka Victoria Asset Operation, która by ła drugą spółką o największym obrocie. Drugi dzień z rzędu trwa 

zwyżka spółki Assetusa, dziś 17,87%. Nowa umowa ukazana w raporcie bieżącym spowodowa ła wzrost akcji 

spółki Suntech o 16,98%. 

.

zobacz również:
Comarch Internet Banking w Rabobank Polska S.A.

Comarch podpisa ł kontrakt na wdrożenie rozwiązania Comarch Internet Banking dla klientów 
korporacyjnych w Rabobank Polska S.A. Zakres funkcjonalny projektu wdrożenia obejmuje portal 

webowy udostępniający funkcjonalność Comarch Internet Banking dla...... (...dalej)  

Rynek czeka na decyzję RPP
Wtorkowa sesja na parkietach europejskich up łynęła pod znakiem niewielkich spadków. W trakcie 

notowań działo się niezbyt wiele, a ilość informacji, która nap łynęła na rynek by ła naprawdę niewielka. 

Warto odnotować lepsze od oczekiwań dane dotyczące wzrost... (...dalej)  
•  Cena emisyjna akcji Trans Polonia S.A. zosta ła ustalona na 8 z ł 

•  Sektor funduszy inwestycyjnych krytykuje propozycje wprowadzenia podatku od

instytucji finansowych  

•  Neutralny finisz na Wall Street  
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