
 

Okiem 

hipotetycznego 

inwestora 

Zenobiusza 

fanatyka formacji podwójnego dna 

Formacja podwójnego dna w przypadku 5 spółek: Asseco 
Poland, Elektrobudowy, Elektrotimu, Rafako oraz Remaku 

 

 



ASSECO POLAND – branża informatyczna 
 

Na wykresie kursu akcji spółki Asseco Poland dochodzi do 
próby ukształtowania się formacji podwójnego dna. Do 
wybicia z tej formacji doszłoby wówczas, gdyby kurs akcji tej 
spółki osiągnął poziom szczytu znajdującego się pomiędzy 
dwoma dołkami. Szczyt znajduje się na poziomie 48 złotych i 
4 groszy. Gdyby doszło do wybicia z formacji podwójnego dna 
i formacja miała się zrealizowad kurs powinien wzrosnąd do 
53 złotych i 35 groszy. Obecny poziom kursu to 46 złotych i 46 
groszy. Wynika z tego, że wynikający z realizacji (na razie 
jeszcze hipotetycznej) formacji podwójnego dna potencjał 
wzrostu kursu wynosi 11,0 %.  
 
 

 
 

Warto odwiedzad często stronę internetową 

analizy-rynkowe.pl  



REMAK – branża elektromaszynowa 
 

Na wykresie kursu akcji spółki Remak dochodzi do próby 
ukształtowania się formacji podwójnego dna. Do wybicia z 
tej formacji doszłoby wówczas, gdyby kurs akcji tej spółki 
osiągnął poziom szczytu znajdującego się pomiędzy dwoma 
dołkami. Szczyt znajduje się na poziomie 12 złotych i 90 
groszy. Gdyby doszło do wybicia z formacji podwójnego dna i 
formacja miała się zrealizowad kurs powinien wzrosnąd do 16 
złotych i 48 groszy. Obecny poziom kursu to 11 złotych i 70 
groszy. Wynika z tego, że wynikający z realizacji (na razie 
jeszcze hipotetycznej) formacji podwójnego dna potencjał 
wzrostu kursu wynosi 40,9 %. 
 
 

 
 

Warto odwiedzad często stronę internetową 

analizy-rynkowe.pl  
 



 

ELEKTROTIM – branża budowlana 
 

Na wykresie kursu akcji spółki Elektrotim dochodzi do próby 
ukształtowania się formacji podwójnego dna. Do wybicia z 
tej formacji doszłoby wówczas, gdyby kurs akcji tej spółki 
osiągnął poziom szczytu znajdującego się pomiędzy dwoma 
dołkami. Szczyt znajduje się na poziomie 48 złotych i 4 groszy. 
Gdyby doszło do wybicia z formacji podwójnego dna i 
formacja miała się zrealizowad kurs powinien wzrosnąd do 11 
złotych i 27 groszy. Obecny poziom kursu to 9 złotych i 4 
grosze. Wynika z tego, że wynikający z realizacji (na razie 
jeszcze hipotetycznej) formacji podwójnego dna potencjał 
wzrostu kursu wynosi 24,7 %. 
 
 

 
 

Warto odwiedzad często stronę internetową 

analizy-rynkowe.pl  



ELEKTROBUDOWA – branża budowlana  
 

Na wykresie kursu akcji spółki Elektrobudowa doszło do 
wybicia z formacji podwójnego dna. Można więc powiedzied, 
że formacja podwójnego dna już się ukształtowała. Szczyt 
pomiędzy dołkami znajduje się na poziomie 88 złotych. Szczyt 
ten został już osiągnięty. Potem doszło do nieznacznej 
korekty spadkowej. Gdyby formacja podwójnego dna miała 
się zrealizowad kurs powinien wzrosnąd do 98 złotych i 40 
groszy. Obecny poziom kursu to 87 złotych i 60 groszy. 
Wynika z tego, że wynikający z realizacji (na razie jeszcze 
hipotetycznej) formacji podwójnego dna potencjał wzrostu 
kursu wynosi 12,3 %. 
 
 

 
 

Warto odwiedzad często stronę internetową 

analizy-rynkowe.pl  
 



RAFAKO – branża elektromaszynowa  
 

Na wykresie kursu akcji spółki Rafako doszło do wybicia z 
formacji podwójnego dna. Można więc powiedzied, że 
formacja podwójnego dna już się ukształtowała Szczyt 
pomiędzy dołkami znajduje się na poziomie 5 złotych i 15 
groszy. Szczyt ten został już osiągnięty. Potem doszło do 
nieznacznej korekty spadkowej Gdyby formacja podwójnego 
dna miała się zrealizowad kurs powinien wzrosnąd do 5 
złotych i 83 groszy. Obecny poziom kursu to 4 złotych i 98 
groszy. Wynika z tego, że wynikający z realizacji (na razie 
jeszcze hipotetycznej) formacji podwójnego dna potencjał 
wzrostu kursu wynosi 17,1 %. 
 
 

 
 

Warto odwiedzad często stronę internetową 

analizy-rynkowe.pl  
 



 

Formacja podwójnego dna 
 
 
 
 
 

Formacja podwójnego dna ma 2 ,,zadania”.  

 

 Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej 

formacji jest jej wypełnienie.  

 

 Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest 

doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego 

na wzrostowy. 
 
 
 
 

 
Formacja podwójnego dna 

Ulubioną formacją hipotetycznego 
inwestora Zenobiusza ! 

 
W jaki sposób można obliczyd minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego 
dna ? 
 
Sposób postępowania jest następujący: 
 
1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2) 
2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami 
3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka 
4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna 
5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S) 
6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku 
7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna 


