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 WIRR − Indeks najmniejszych spółek przeżywa aktualnie swoją euforię. Od listopada wzrósł z 4580 do
7180pkt, czyli 57% w trzy miesiące. Wykres wszedł w hurra hiperbolę wzrostową. Przy takim wyglądzie
wykresu oczywiście nie można mówić o żadnych oporach. Wsparcia są też trudne do określenia. Ja często do
takich celów używam średnich kroczących i tylko w ten sposób mogę określić, że dopóki indeks znajduje się
nad średnią 15 sesyjną to nie ma mowy o zakończeniu wzrostów. Jedynie wskaźnik RSI ostrzega, że
zaczynają na nim pojawiać się dywergencje a jednocześnie bardzo zbliżył się on do swojej linii trendu
wzrostowego. Pamiętamy jednak ile czasu minęło na WIG20 po przecięciu linii trendu do momentu spadku
indeksu. Wskaźnik MACD zachowuje się podobnie jak sam indeks, czyli wspina się "do niebios".

 INTERIA − Jedną z najmocniejszych spółek z indeksu WIRR jest INTERIA. Spółka rośnie od początku
października. Jej cena wynosiła wtedy 11 złotych. Do miesiąca stycznia można powiedzieć, że ten wzrost był
mocny ale w akceptowalnym tempie. Jednak trzy sesje styczniowe z 10, 11 i 12 stycznia wyniosły jej kurs z
20 do 32 złotych. W sumie w ciągu 4 miesięcy cena akcji potroiła się z 11 do 32 złotych. Po tych trzech
niezwykle mocnych sesjach wykres wszedł w korektę wzrostu. Wczorajsza cena to 27,50 a sama korekta trwa
już 15 sesji. W czasie tej korekty długo broniła się średnia 15 sesyjna. Dopiero dwie ostatnie sesje zakończyły
się poniżej tej średniej. Uważam, że średnia ta nie odgrywa tu tak istotnej roli, aby ogłosić początek większej
korekty spadkowej. Na wykresie w dniu 12 stycznia powstała luka hossy przy cenie 26,80 i to ona jest teraz
decydującym wsparciem. W czasie tych wszystkich 15 sesji trwającej korekty kurs wyraźnie bronił się przed
zamknięciem luki. Widać, że można określić to wsparcie jako dosyć mocne. Dopóki ono nie padnie, to na jej
podstawie można zrealizować kupno akcji INTERII, a poziom zlecenia stop ustawić przy cenie poniżej 26,80
na zamknięcie sesji. Obecnie, jest według mnie dobry moment na taką decyzję, gdyż ceny w czasie sesji nie
odbiegają dużo od poziomu wsparcia. Poziom ewentualnej straty jest niewielki. Gdyby jednak luka została
zamknięta, to nie jest to równoznaczne ze zmianą trendu. Linia czteromiesięcznego trendu wzrostowego jest
aktualnie przy cenie 22,90 a należy zwrócić uwagę również, że w dniu 11 stycznia także powstała luka hossy,
która może stanowić skuteczne wsparcie. Luka ta ma dolny zakres przy kursie 23,60. Podobne wnioski można
wyciągnąć przyglądając się wskaźnikowi RSI. Bieżący spadek wskaźnika dotarł do linii trendu wzrostowego.
Fakt ten potwierdza wniosek, że jest to dobry moment do powrotu wykresu do hossy. Gdyby jednak linia
została przebita w dół, to kolejnym wsparciem na wskaźniku jest pozioma linia wsparcia przy wartości 40.
Ewentualny moment jej testowania może zbiec się z testowaniem tej drugiej luki hossy oraz linii trendu
wzrostowego na wykresie kursu akcji. Wskaźnik MACD opada, ale i on zbliża się do wsparcia wynikającego
z poziomu poprzedniego szczytu. Sądzę, że warto spróbować zakupu akcji INTERII w tej chwili licząc, że
luka hossy na 26,80 obroni się.

 ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE − Spółka nie należy do największych "pistoletów" w ostatnich
miesiącach, jednak jej wzrost kursu jest bardzo stabilny oraz dodatkowym plusem jest fakt wybicia się w
połowie stycznia ponad dwa poprzednie szczyty z lutego i czerwca 2005 roku. Skala wzrostu rozpoczętego w
połowie listopada nie jest imponująca. Kurs akcji w ciągu dwóch i pół miesiąca wzrósł z 25 złotych do 37 na
wczorajszym zamknięciu. Jest to jednak solidny prawie 50% wzrost. W czasie 2005 roku wykres wahał się w
dość szerokim zakresie. W lutym oraz w czerwcu zostały osiągnięte szczyty. Ten pierwszy przy kursie 35,50
a drugi przy 34,90. Wybicie się ponad te szczyty nastąpiło 16 stycznia 2006 roku. Obecny spadek można
odebrać jako ruch powrotny do przebitego oporu. Przez kilka sesji opór ten a teraz wsparcie było testowane i
jak na razie okazało się skuteczne. Wczoraj nawet została podjęta próba odbicia od wsparcia i powrotu do
wzrostów. Ważne jest również, że wsparcie to jest wspierane przez linię trendu wzrostowego, która jest na
poziomie 36,30. Do "pełni szczęścia" brakuje tylko wyjścia nad średnią 15 sesyjną a potem na nowe szczyty.
Tak przynajmniej wynika to z analizy technicznej. Ewentualny zakup akcji powinien być przeprowadzony jak
zwykle jak najbliżej wsparcia. Powtórzę, że są nimi linia trendu wzrostowego na 36,30 oraz szczyty z 2005
roku na 35,50 i 34,90. Powinny one skutecznie zakończyć aktualną korektą. W przeciwnym przypadku
formalności dopełni ustawione poniżej wsparć zlecenie stop. Wskaźnik RSI potwierdza, że jest dobry moment
do zakupu akcji, gdyż dotarł on do swojej poziomej linii wsparcia. Również MACD nie powinien już
kontynuować korekty spadkowej, aby nie popsuć swojego zachowania z punktu widzenia analizy technicznej.
                                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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