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   Witam.

    WIG − INFORMATYKA − Indeks ten rozpoczął wzrost w połowie maja ubiegłego roku. Przyspieszenie
wzrostu nastąpiło z początkiem grudnia. Od tego czasu urósł o prawie 30%. Po drodze przebił opory w
postaci szczytów z lutego 2005 i września 2005. Do pobicia pozostał szczyt z marca 2004 na poziomie 17150
punktów. Indeksowi brakuje do niego 2000 punktów. Na wykresie zaznaczyłem dwie linie trendu
wzrostowego. Ta normalna linia została daleko w dole i aktualnie nie ma małe znaczenie dla bieżącej sytuacji
technicznej. Druga to przyspieszona linia trendu wzrostowego, która znajduje się przy wartości 14100
punktów. Dla mnie takie przyspieszone trendy niosą zawsze duże niebezpieczeństwo nagłej zmiany kierunku
lub przynajmniej nagłej bardzo mocnej korekty, dlatego za ewentualny poziom stop proponuje uznać właśnie
tą przyspieszoną linię trendu. Na wykresie wskaźnika RSI także narysowałem dwie linie trendu. Wskaźnik
jest na najwyższym poziomie od sześciu lat. MACD znajduje się zdecydowanie powyżej linii równowagi, ale
co może budzić lekki niepokój doszedł do szczytu z marca 2004. Poziom ten może być dla wskaźnika
oporem.

    PROKOM − Przy tej spółce mogę napisać − nareszcie! Zawsze w moich analizach pisałem, że spółka
rokuje na wybicie i cierpliwi doczekają się wzrostu. Prokom wybił się trochę przy ogólnie dobrej atmosferze
do spółek komputerowych. Jego wzrost przy innych jest, powiedzmy umiarkowany. W każdym razie mogę
śmiało napisać, że na wykresie obowiązuje trend wzrostowy. Na wykresie zaznaczyłem dwie linie trendu
spadkowego, które musiały zostać pokonane, aby etap spadku uznać za zamknięty. Tą drugą linię, spółka
pokonała dopiero w połowie grudnia przy cenie 132 złote. Na początku roku został pokonany pierwszy opór
w okolicy 150 złotych. Kolejnymi oporami są 179 ( szczyt z września 2004 ) oraz 227 złotych ( szczyt z
marca 2004 ). Tak jak w przypadku indeksu WIG − INFO, tak i tutaj narysowałem dwie linie trendu
wzrostowego. Jedna jest na poziomie 130, a druga na 145 złotych. Poziomem ustawienia zlecenia stop
powinna być, jak na razie ta pierwsza linia, ale kto zdecyduje się dopuścić do takiego spadku notowań, zanim
zamknie pozycję? Proponuję więc za taki poziom uznać wsparcie na 148,50 lub przyspieszoną linię trendu.
Wydaje się, że trend wzrostowy jest na tyle "młody", że powinien jeszcze przez jakiś czas prowadzić wykres
ku górze. Na wskaźniku RSI oraz MACD nie widać żadnych zagrożeń dla obecnego trendu wzrostowego.

    SOFTBANK − Trend wzrostowy na tej spółce jest znacznie dłuższy, gdyż trwa od grudnia 2002 roku.
Jednak szczyt z września 2003 roku został pokonany dopiero w ubiegłym miesiącu. Przez dwa lata notowania
wahały się pomiędzy 17 a 34 złote. Dobrym zwiastunem dobrych czasów dla spółki było pokonanie w lipcu
2005 szczytu z marca 2005 na 31 złotych. Po półrocznej stabilizacji, od połowy grudnia kurs ruszył do góry.
Oporem był wtedy poziom 37 złotych, a miesiąc później notowania osiągnęły cenę 50 złotych. Po tak silnym
wzroście teraz trwa korekta. Niestety w czasie wzrostu powstały tylko luki hossy, natomiast nie ma żadnej
lokalnej korekty, która teraz mogłaby być jakimś wsparciem, dlatego trudno określić poziom gdzie korekta
może znaleźć swój koniec. Według mnie, może to być zarówno 40 złotych ( szczyt z połowy grudnia ), jak i
poziom wybicia 37 złotych. Stabilizująco na notowania może wpłynąć przyspieszona linia trendu
wzrostowego, która szybko pnie się w górę. Aktualnie jest ona na 37,60. Niepokojąco wyglądają wskaźniki.
RSI przebił w dół swoją linię trendu wzrostowego i teraz nawet przy wzroście powstanie prawdopodobnie
lokalny szczyt poniżej poprzedniego, co będzie oznaczało, że na wykresie pojawi się linia trendu
spadkowego. MACD przebił w górę swój poprzedni szczyt z sierpnia ubiegłego roku, a teraz już prawie
wrócił poniżej niego. W tej sytuacji mimo obowiązujących sygnałów kupna proponowałbym wstrzymać się z
zakupem tych akcji do czasu wyjaśnienia sytuacji na wskaźnikach.



    MCI − Spółka ta przez prawie rok była "w uśpieniu". Jej cena wahała się w przedziale pomiędzy 2,04 a
2,67 złotych. W czasie tej stabilizacji były próby sforsowania oporu, ale zawsze kończyło się to spadkiem
notowań. Dopiero teraz na fali dobrej koniunktury giełdowej nastąpiło wybicie w górę. Po zanotowaniu
lokalnego dołka w połowie listopada na 2,20 kurs zaczął rosnąć. Wybicie ponad opór na 2,67 nastąpiło w
połowie grudnia. Potem była miesięczna konsolidacja i kolejny "wystrzał" w górę. Maksymalny kurs jaki
ostatnio pojawił się na akcjach spółki to 3,48 złotych i było to 12 stycznia. Ostatni tydzień to spadek notowań.
W piątek na zakończenie sesji fixing wypadł na 3,13. Stabilizacja trwająca od połowy grudnia to przedział
cenowy 2,67 do 2,98. Z tego widać, że po spadku od szczytu, wykres zbliża się do wsparcia wynikającego ze
szczytu tej właśnie konsolidacji. Poziom 2,98 powinien powstrzymać spadek ceny. Innym wsparciem poza
dolnym zakresem konsolidacji i poziomem wybicia na 2,67 jest linia trendu wzrostowego. Jest ona teraz na
2,86. Przy tak szybkich i emocjonalnych rynkach jakie mamy teraz trudno powiedzieć, który z tych poziomów
zatrzyma spadek. Do pierwszego wsparcia jest już niedaleko, ale ja optowałbym za linią trendu. Na
wskaźniku RSI narysowałem linię trendu wzrostowego. Dopóki wskaźnik znajduje się powyżej tej linii to
sygnał kupna obowiązuje. Niestety dużo miejsca na spadek nie pozostało. W przypadku MACD jest podobna
sytuacja jak na Softbanku. Wskaźnik wyszedł nad poprzedni szczyt, a teraz grozi mu przebicie go od góry.

    WIG − SPOŻYWCZY − Podobnie jak inne indeksy branżowe, WIG−SPOŻYWCZY rozpoczął wzrost z
początkiem grudnia. Wtedy to wybił się z półtorarocznej konsolidacji. Od tego momentu wzrost wynosi już
20%. Wsparciem jest poziom wybicia przy wartości 25000 i szczyt lokalnej konsolidacji na poziomie 26000.
Tempo wzrostu jest tak duże, że nie ma nawet jak narysować linii trendu wzrostowego. Praktycznie 95% sesji
jest wzrostowych. Wskaźniki RSI oraz MACD potwierdzają aktualne wybicie.

    DUDAZM − Rok 2005 był dla notowań spółki DUDA bardzo nieudany. Praktycznie przez cały czas na
wykresie obowiązywał trend spadkowy. Cena akcji spadła z 15 złotych do 9 złotych. Dołek został
zanotowany w połowie listopada przy cenie 8,65. Od tego momentu, tak jak i na większości spółek na polskiej
giełdzie nastąpił zwrot. Kilka dni temu została przebita w górę linia trendu spadkowego. Maksymalne
notowanie było w czwartek przy cenie intraday wynoszącej 12,70. Poziom ten może przez jakiś czas stanowić
problem z jego sforsowaniem, gdyż przy cenie 12,80, na wykresie znajduje się szczyt z lipca ubiegłego roku.
Jednocześnie wiele miejsca do spadku też nie ma. Przebita w górę linia trendu spadkowego jest teraz na
11,05, a piątkowe zakończenie sesji to 12 złotych. Innym wsparciem jest linia trendu wzrostowego. Ta
natomiast doszła do ceny 10,80. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w przypadku ponownego przebicia, tym
razem w dół tych linii, sygnał kupna zostanie całkowicie anulowany. Istnieje takie niebezpieczeństwo, gdyż
wskaźnik RSI zbliża się od góry do swojej linii trendu wzrostowego. Tutaj przebicie to będzie tylko
ostrzeżeniem, ale zarazem utrudni obronę wsparć na wykresie spółki. MACD wyraźnie rośnie i znajduje się
powyżej linii równowagi.

    SOKOŁÓW − Na tej spółce trend spadkowy jest jeszcze dłuższy niż na DUDZIE. Poprzedni szczyt został
zanotowany w sierpniu 2004 roku przy cenie 7,65 złotych. Minimum natomiast to polowa października, a
cena to 4,50. W listopadzie pisałem przy analizie tej spółki, że właśnie doszło do przebicia w górę linii trendu
spadkowego. Miało to miejsce 31 października. Po tym fakcie i ruchu powrotnym kurs systematycznie pnie
się w górę. W czwartek mieliśmy najwyższe dotychczasowe notowanie wynoszące 5,80. Po drodze powstało
wsparcie na lokalnej korekcie przy cenie 5,35. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że wzrost kursu odbywał się na
tyle spokojnie, że linia trendu wzrostowego jest już na wysokości 5,40. Tak więc te dwa wsparcia faktycznie
powinny być dobrym momentem na kupno akcji. Należy to rozumieć, że jest to dobry poziom do ustawienia
zlecenia stop. Tym bardziej jest to ważne, gdyż wykres wskaźnika RSI zbliża się do swojej wzrostowej linii
trendu. Praktycznie przebicie jej będzie się wiązało z przebiciem wsparć na wykresie spółki. Za to wskaźnik
MACD nic sobie nie robi z tych zagrożeń i spokojnie potwierdza panujący trend wzrostowy na rynku akcji
SOKOŁOWA.

                        Pozdrawiam                                                Andrzej Klempka

Niniejsza analiza jest moją indywidualną oceną sytuacji na rynku i wyrazem własnych opinii i nie
stanowi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy PRAWO O PUBLICZNYM OBROCIE
PAPIERAMI  WARTOŚCIOWYMI.
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