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   Witam.

 INSTAL − Jest to spółka o trendzie wzrostowym, która rośnie w sposób bardzo "szarpany". Kilka sesji
mocnego wzrostu i dłuższa korekta z postojem. Być może dla niektórych jest to dosyć denerwujący sposób
rośnięcia, ale na tej spółce nie jest wykluczone, że trend wzrostowy dopiero rozkręca się. Lipcowy wzrost
kursu "wywindował" cenę INSTALU z 1,20 na 2,73 a w cenach intraday nawet do 2,91. Ten rajd spółka
odpokutowuje do tej pory. Wykres praktycznie "skrada się" do poprzedniego maksimum. Wydaje mi się, że z
chwilą pokonania go, może dojść do przyspieszenia trendu wzrostowego. Linia trendu wzrostowego
zapoczątkowana w maju jest teraz na 2,05 przy piątkowym notowaniu 2,59. Na wykresie zaznaczyłem też
przyspieszoną linię trendu zaczynającą się w listopadzie ubiegłego roku. Linia ta jest teraz na 2,36. Ostatni
lokalny szczyt wykres odnotował 17 stycznia z ceną akcji 2,73. Jest to więc wyrównane maksimum cenowe.
Od tego czasu notowania weszły w małą korektę. Na lokalnym dnie cena akcji wynosiła 2,33. Było to 3 i 6
lutego. Od tej pory wykres próbuje wejść w kolejny impuls wzrostowy. Należy pamiętać, że sygnałem kupna
nie będzie zakończenie sesji powyżej 2,73, ale zakończenie powyżej maksymalnego notowania intraday, czyli
2,91. Dla niecierpliwych inwestorów kupno akcji można przeprowadzić opierając się na linii trendu
wzrostowego. Sądzę, że przy jej poziomie 2,36 i aktualnym kursie 2,59 jest trochę za duża różnica, żeby
narażać swój kapitał na taką stratę, ale każdą korektę doprowadzającą cenę akcji do akceptowalnego poziomu
ryzyka wykorzystywałbym do zakupu akcji. Takie "skradanie się" wykresu do poprzedniego szczytu powinno
dobrze rokować na jego przebicie. Wskaźnik RSI stworzył sobie poziomą linię wsparcia. Dopóki nie zostanie
ona przebita, to według wskaźnika obowiązuje sygnał kupna. Ciekawie zachowuje się MACD, który cały czas
utrzymuje się nad linią równowagi i jednocześnie nie doprowadza do "przegrzania" wskaźnika.

 MIESZKO − Drugą spółką o spokojnym trendzie wzrostowym jest MIESZKO. On też rośnie skokowo z
korektami. Cechą charakterystyczną tego wzrostu jest fakt, że po każdym takim "wyskoku" wykres wraca do
poprzednio pokonanego szczytu. Linie wsparcia wynikające z tych szczytów są zaznaczone na wykresie.
Zawsze wykres wykonywał ruch powrotny do tych linii. Taki ruch wzrostowy odbywa się zwykle przed
przyspieszeniem wzrostów. Jeśli natomiast sytuacja techniczna zmieni się to bliskość wsparcia w momencie
zakupu pozwala na minimalizację ewentualnej straty. W ostatnich dniach kurs akcji MIESZKA wzrósł z 3,10
do 3,40 pokonując poprzedni szczyt na 3,26. Bardzo możliwe jest, że także tym razem po wzroście nastąpi
korekta do pokonanego szczytu, czyli w okolice 3,26. Powrót taki uważam, że można wykorzystać do zakupu
akcji. Dodatkowy komfort, da wtedy bliskość linii trendu wzrostowego, która swój początek ma pod koniec
listopada 2005 roku. W tej chwili jest ona na 3,12, ale trzeba uwzględnić, że codziennie jest coraz wyżej. W
czasie czwartkowej i piątkowej sesji minimum cenowe wyniosło 3,33 oraz 3,34. Jest to już przyzwoity
poziom w stosunku do ceny wsparcia na 3,26, który pozwala na zaakceptowanie ryzyka wynoszącego 7−8
groszy. W końcu nie można być "aptekarzem", że kurs akcji osiągnie dokładnie 3,26 na koniec sesji.
Wskaźnik RSI stworzył dwie poziome linie wsparcia. Przez ostatnie miesiące dobrze spisuje się ta wyższa, ale
dla pewności ewentualnego sygnału sprzedaży proponuję opierać się wówczas na tej drugiej. Wskaźnik
MACD cały czas utrzymuje się nad linią równowagi i tak samo jak ma to miejsce przy INSTALU nie grozi
mu "przegrzanie".

 ZREW − Spółka ta, w niedługim czasie ma połączyć się z POLIMEXEM. Inwestorzy czekają na warunki
na jakich dojdzie do połączenia tych spółek. Ja spróbuje odczytać z wykresu, na co mogą liczyć inwestorzy
posiadający akcje spółki ZREW. Na wykresie zaznaczyłem linię trendu wzrostowego oraz linię łączącą dwa
poprzednie szczyty. W ten sposób powstał kanał wzrostowy. Wykres zbliża się do górnego ograniczenia tego
kanału. Jest to pierwsze ograniczenie wzrostu kursu. Bardziej niepokojąca jest ta środkowa linia. Łączy ona
dwa lokalne dołki i swego czasu można ją było uznawać za linię trendu. Pod koniec stycznia została ona



przebita w dół, co było złym sygnałem. Teraz notowania zbliżają się do tej linii ale od dołu. Może to też być
ograniczeniem dla przyszłego wzrostu. Mamy więc dwie linie, które nie zapowiadają zbyt dobrych
perspektyw. Na dwóch ostatnich sesjach notowania poszły w górę, choć w sposób bardzo umiarkowany. Na
tych sesjach warto zwrócić uwagę na duży wolumen obrotu w porównaniu do poprzednich sesji. Wygląda to
tak, jakby ktoś wychodził ze spółki nie czekając na określenie warunków połączenia spółek ( albo już coś wie
na ten temat? ). Niezbyt dobre jest też zachowanie wskaźników. Na RSI obowiązuje linia trendu spadkowego,
a na obecną chwilę wykres zbliża się od dołu do tej linii. Może ona stanowić opór dla dalszego wzrostu. Na
wskaźniku MACD powstały dywergencje, pomiędzy nim a wykresem notowań. Zwykle jest to zła oznaka na
przyszłość. Traktuję analizę tej spółki trochę jako zabawę, co wynika z wykresu spółki a co się stanie w
momencie ogłoszenia warunków połączenia. Przekonamy się na ile analiza techniczna w jakiś sposób
przewidziała przyszłość.

                                    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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