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   Witam.

 VISTULA − Trend wzrostowy na akcjach spółki VISTULA jest bardzo ostrożny. Moją uwagę na tą spółkę
zwróciła świeczka z dnia 13 stycznia. Kurs akcji poszedł wtedy w górę o 13%. Takie sesje należą do wyjątku,
ale jeśli po takim dniu notowania przez miesiąc nie spadają poniżej połowy tej świeczki dziennej, to na pewno
według analizy technicznej jest to spółka godna zauważenia. Ten duży wzrost spowodował jednocześnie
wyjście notowań na kolejne historyczne maksymalne wartości. Wsparciem, jak już napisałem jest połowa
świecy z 13 stycznia na 40,90 ( dotyczy zamknięcia dnia ) oraz poprzedni szczyt na 38,70 ( otwarcie w dniu
11 sierpnia ). Na wykresie zaznaczyłem dwie linie trendu wzrostowego i dla formalności podam, że jedna jest
na 34,80 a druga na 37,80, ale sądzę, że jeśli przez miesiąc kurs nie spadł poniżej połowy białej świecy, to
spaść już nie powinien. Poziom ten należy potraktować jako poziom ustawienia zlecenia stop, po
ewentualnym zakupie akcji. Na wskaźniku RSI w dniu 13 stycznia pojawił się sygnał kupna. Teraz wskaźnik
opadł do linii trendu wzrostowego i uważam, że może być to dobry moment na dalszy ruch notowań w górę.
Co do wskaźnika MACD, to można jedynie stwierdzić, że utrzymuje się nad linią równowagi.

 WÓLCZANKA − Teraz rzut oka co słychać u drugiej spółki z tej samej branży. Pierwsze spostrzeżenie
jest takie, że aprecjacja kursu jest dużo większa niż w przypadku Vistuli. Na wykresie spółki po bardzo
mocnym 2004 roku doszło do długiej korekty. Notowania opadały przez rok, od jesieni 2004 do jesieni 2005
roku. Kurs spółki spadł wtedy ze szczytu na 43,80 do około 27 złotych. Dopiero wraz z nowym rokiem
nastąpiło przebicie w górę linii spadkowej tej rocznej korekty. Było to przy cenie 32,50, a już po miesiącu
akcje WÓLCZANKI kosztowały 50% więcej. W dniu 8 lutego notowania wyszły na nowy maksymalny swój
poziom. Oznacza to, że po dwóch miesiącach wzrostu, a po jednym miesiącu od przebicia linii trendu
spadkowego został odrobiony cały roczny spadek kursu. Tym poprzednim szczytem z października 2004 była
wartość 43,80. Teraz już widać, że jest ona wsparciem dla notowań. Dodam, że dodatkowym wsparciem może
być połowa białej świecy z 7 lutego na 42,20. Ja sądzę jednak, że to wyższe wsparcie spełni swoją rolę jako
poziom do ustawienia zlecenia stop. Blisko bieżących notowań jest tegoroczna linia trendu wzrostowego. Na
dziś jest na poziomie 42,20. Druga zaznaczona na wykresie linia trendu wzrostowego jest na 35,40. Tak jak
na wielu spółkach, tegoroczny wzrost jest prowadzony przez średnią 15 sesyjną. W tej chwili jest ona na
43,80, więc na tyle blisko notowań, że już niedługo może zacząć wymuszać kolejny ruch wzrostowy.
Wskaźnik RSI rośnie zgodnie z linią trendu wzrostowego, a po ostatnim postoju cenowym, linia wskaźnika
jest niedaleko linii trendu. MACD potwierdza obowiązujące sygnały kupna na wykresie Wólczanki.

 CIECH − Spółka zadebiutowała na giełdzie w lutym 2005 roku. Pierwsze miesiące to spadek notowań, ale
tak jak większość spółek od maja kurs akcji zaczął się piąć w górę. W czerwcu została przebita w górę linia
trendu spadkowego przy cenie 27 złotych. W listopadzie wykres wyszedł na najwyższe notowanie w historii.
Od grudnia, czyli od dwóch i pół miesiąca trwa korekta. Określam to korektą mimo, że w styczniu cena akcji
osiągnęła swoje maksimum cenowe, gdyż wygląd wykresu tak by o tym świadczył. To styczniowe maksimum
to 39 złotych i osiągnięte było 11 stycznia. W tym samym dniu w czasie sesji cena akcji doszła do 39,50. W
piątek sesja zakończyła się fixingiem także na 39 złotych. Te dwie linie równoległe na wykresie to właśnie
poziomy 39 i 39,50. Linia możliwego do narysowania trendu wzrostowego jest teraz na 31,40, więc nie
bardzo nam się przyda, za daleko odbiega od notowań. Ja narysowałem jeszcze drugą linię, która łączy dwa
ostatnie dołki na wykresie. Jest ona teraz na 36,50. Warto zwrócić uwagę, że cały wzrost od końca lipca jest
prowadzony przez średnią 55 sesyjną. Więc ją też można uważać za wsparcie. Jej wysokość pokrywa się z
wsparciem na 36,50. Aby zachować odpowiednie proporcje ryzyko/zysk i wykorzystując wsparcie na 36,50
jako poziom ustawienia zlecenia stop ( poziom ten będzie szedł w górę zgodnie z narysowaną linią lub średnią
55 ) należałoby kupić akcje CIECHu przy cenie 37,50 − 38 złotych. Jeśli nie będzie to możliwe, to
decydującym sygnałem kupna będzie przekroczenie na zakończenie sesji poprzedniego maksymalnego
poziomu, czyli 39,50. Linię stop należy wtedy przestawić na 39 złotych. Dobra technicznie spółka, która ma
dać zarobić nie powinna wrócić pod poziom wcześniejszego szczytu. Na wskaźniku RSI obowiązuje linia
trendu spadkowego, ale do sygnału kupna jest już blisko. Pozytywnie wygląda wskaźnik MACD, gdyż
prawdopodobnie obroni poziom linii równowagi i powróci do wzrostów.



 DWORY − Druga spółka z branży chemicznej to DWORY. Ona zadebiutowała na giełdzie pod koniec
2004 roku. Najwyższą cenę akcje osiągnęły 27 grudnia 2004 roku i było to 42,40. Najniższą cenę odnotowano
14 października 2005 na 31,80. Pod koniec stycznia 2006 kurs akcji przebił w górę linię trendu spadkowego.
Późniejsze zachowanie polegające na powtórnym przebiciu linii trendu spadkowego, tym razem w dół nie
było zbyt techniczne, ale jak pokazały kolejne dni miało to na celu powrót wykresu do poprzedniego szczytu
na 36,50. Tam wykres znalazł wsparcie i niedawno znowu wyszedł nad linię trendu spadkowego. W piątek
notowania dotarły do oporu w postaci szczytu z 3 sierpnia 2005 roku na 39,60. Kolejnymi oporami będą 40,40
oraz historyczny szczyt na 42,40. Jak widać droga do góry nie jest usłana różami, ale przebicie linii trendu
spadkowego oraz zadziałanie wsparcia na wcześniejszym szczycie przy 36,50 zobowiązuje do lepszego
zachowania wykresu niż to było dotychczas. W ostatni czwartek na wykresie powstała luka hossy przy jej
dolnym ograniczeniu na 37,60. Zakładając, że będzie ona skutecznym wsparciem to można skusić się na akcje
DWORÓW przy cenie 38,50 − 39 złotych. W przeciwnym przypadku trzeba będzie czekać na utworzenie
kolejnego wsparcia i na nim oprzeć kupno akcji. Zdecydowanym sygnałem kupna będzie wyjście kursu na
historyczne maksimum. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnim, tak nie pewnym tygodniu na giełdzie, akcje
spółki podrożały o ponad 6%. Czyżby przychodził czas na spółki z branży chemicznej? Zobaczymy. W
każdym razie wykresy dają szansę, że tak będzie. Na wykresie wskaźnika RSI narysowałem linię wsparcia i
dopóki wskaźnik będzie nad tą linią to według niego obowiązuje sygnał kupna. MACD utrzymuje się nad
linią równowagi. Dodam jeszcze, że tygodniowy MACD wyszedł niedawno, po raz pierwszy odkąd spółka
jest notowana na giełdzie, powyżej linii zerowej. Jest to duży plus dla przyszłych notowań.

 SOFTBANK − Ta spółka zwróciła moją uwagę bardzo równomiernym trendem wzrostowym trwającym
od maja ubiegłego roku. Trend ten opisuje narysowana na wykresie linia trendu wzrostowego. Ostatnie dni
przebiegają blisko tej właśnie linii. Jest ona na 41,20 przy bieżącym piątkowym kursie 44,50. Podczas tego
trendu cena akcji wzrosła od 21,50 do 49 złotych. Pierwsze dni stycznia przyniosły wzrost kursu z 39 do 49
złotych, czyli o 25%. Od tego czasu, czyli przez ostatni miesiąc notowania podlegały korekcie. Sądzę, że
miesiąc korekty, to jest to na tyle długo, że wykres może wrócić do dalszego ruchu w górę. Upewnia o tym,
właśnie ta bliskość linii trendu. Już piątkowa sesja zakończyła się wzrostem o 4,46% co daje podstawę do
wejścia w kolejny impuls wzrostowy. Wskaźnik RSI opadł do wartości 40, która w trendzie wzrostowym jest
często wsparciem dla wskaźnika. MACD próbuje odbić się od linii zerowej. Dotarcie wskaźników do wsparć
jest potwierdzeniem, że aktualnie jest dobry moment do rozpoczęcia wzrostu na akcjach Softbanku.

                                        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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