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   Witam.

    CSS − Dla tej spółki najlepiej jej sytuację techniczną oddaje wykres tygodniowy. Od kwietnia 2004
zachowanie wykresu jest pod presją linii trendu spadkowego. Już trzy razy nastąpiło odbicie w dół od tej linii.
Ostatni raz miało miejsce w połowie stycznia. Mimo, że na spółce obowiązuje trend spadkowy, to wzrost jaki
akcje spółki odnotowały w miesiącu grudniu i styczniu robi wrażenie. Minimum z początku grudnia to 12,55,
a maksimum styczniowe to 19 złotych. Właśnie w okolicach 19 złotych przebiega linia trendu spadkowego.
Ważny technicznie jest powrót wykresu nad wsparcie ( opór ) na 16 złotych. Poprzednio, zejście w dół
poniżej tej ceny przyspieszyło listopadowy spadek do wymienionego wyżej minimum. Teraz poziom ten
powinien być mocnym wsparciem. W ostatnich czterech tygodniach daje się zauważyć, że również mocnym
wsparciem jest poziom luki hossy z drugiego tygodnia stycznia na 16,80. W tym właśnie czasie wykres
wielokrotnie testował wsparcie i nie udało się go pokonać. Można wyciągnąć wniosek, że praktycznie dwa
wymienione wsparcia, a na tą chwilę to wyższe, powinny skutecznie powstrzymać ewentualną korektę
spadkową. Nazywam to tylko korektą spadkową, gdyż przekonują mnie do tego wskaźniki. Na wykresie RSI
doszło do przebicia w górę rocznej linii trendu spadkowego. Jest to zdecydowany sygnał kupna. Natomiast
wskaźnik MACD po raz pierwszy odkąd na spółce obowiązuje trend spadkowy wyszedł nad linię równowagi.
To także jest sygnał kupna. Te dwa wskaźniki zdają się sugerować, że na wykresie cenowym jest duża szansa
na przebicie w górę linii trendu spadkowego. Według mnie agresywni inwestorzy mogą już teraz pokusić się
o kupno akcji CSS opierając się na wymienionych wsparciach ( powrót poniżej 16 złotych anuluje cały
pozytywny wydźwięk tej analizy ). Inwestorzy zachowawczy powinni poczekać na pokonanie linii trendu
spadkowego. Zamknięcie sesji powyżej 19 złotych będzie już definitywnym sygnałem kupna.

    PROSPER − Tutaj posłużyłem się wykresem dziennym, chociaż lepiej pewne rzeczy widoczne są na
wykresie tygodniowym. Wspomnę tylko, że wskaźniki tygodniowe RSI oraz MACD dla wykresu akcji
PROSPER wyglądają analogicznie jak dla CSS. Sygnały kupna na wskaźnikach tygodniowych pojawiły się
na początku stycznia. Na wykresie dziennym, ta długa pochylona ku dołowi linia, to linia trendu spadkowego,
która swój początek ma w kwietniu 2004 roku. Została ona przebita w górę przez wykres na pierwszych
sesjach bieżącego roku. W chwili pojawienia się sygnałów kupna akcje spółki PROSPER kosztowały 10,65.
Najwyższe notowanie styczniowe to 14,80. W czasie dynamicznego styczniowego wzrostu na wykresie
pojawiły się luki hossy, które teraz są wsparciami dla ewentualnej korekty spadkowej. Pierwszą taką luką jest
luka powstała w dniu 27 stycznia na 13,15. Osiem ostatnich sesji testowało ją, ale do zamknięcia nie doszło.
Teraz w wyniku tego i zbliżającej się średniej 15 sesyjnej wykres próbuje wrócić do trendu wzrostowego. Dla
mnie silniejszym wsparciem jest poziom wcześniejszego dołka na 11,90 w cenach zamknięcia, ale jeśli
nowopowstały trend wzrostowy okaże się silny to już luka na 13,15 może zakończyć obecny spadek. Należy
pamiętać, że pierwszy impuls wzrostowy po zakończeniu trendu spadkowego często jest później oddawany
prawie w całości. Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby wykres zszedł aż do 10,85. Jednak na tą chwilę luka na
13,15 broni się, a wykres znajduje się nad średnią 15 sesyjną, więc można zakładać, że nowopowstały trend
nie zakończył jeszcze pierwszego impulsu wzrostowego. Gdyby tak było, to trwającą korektę można
wykorzystać do kupna akcji. Oczywiście należy ustawić zlecenie stop, które na tą chwilę należałoby złożyć na
zamknięciu bronionej luki hossy. Wskaźniki dzienne zdają się lekko sugerować, że korekta spadkowa może
się przedłużyć. RSI próbuje przebić się przez swoją poziomą linię wsparcia a MACD przebił w dół linię
sygnalną.
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                                                                                            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.



   Wykres tygodniowy spółki CSS :

   Wykres dzienny spółki PROSPER :


