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   Witam.

 WIG BUDOWNICTWO − Jest to od dłuższego czasu najsilniejszy indeks branżowy. Od grudnia 2005
jego wzrost jest prowadzony przez narysowaną na wykresie linię trendu wzrostowego. Linia ta jest mocno
pochylona w górę, więc jej ewentualne przebicie nie będzie oznaczało końca hossy, ale tylko koniec tak
szybkiej aprecjacji indeksu. Wczoraj wykres dotarł do tej linii. W przypadku jej przebicia kolejnym
wsparciem będzie szczyt z 9 lutego oraz dołek z 3 lutego. Tak bliskie daty oznaczające istotne wsparcia
świadczą tylko o tym jak mocny jest ten indeks. Trochę niepokojąco wygląda wskaźnik RSI, na którym od
dłuższego czasu dochodzi do dywergencji. Wskaźnik MACD odbił się od oporu w dół i przebił swoją linię
sygnalną. Do linii równowagi jest bardzo daleko.

 ECHO − Wykres spółki ECHO obejmuje większy zakres czasowy niż indeksu branżowego. W tym
przypadku wzrost przy pomocy linii trendu wzrostowego jest prowadzony od marca 2005. W ostatniej części
wykresu nastąpiło przyspieszenie wzrostu, co prezentuje przyspieszona linia trendu wzrostowego. Ta
pierwsza jest teraz na 184 złote a druga na 206 złotych. Praktycznie, do czasu przebicia normalnej linii trendu
wzrostowego należy uznać, że na wykresie cenowym akcji panuje niepodzielnie hossa. Wczoraj wykres dotarł
do przyspieszonej linii trendu wzrostowego. Wprawdzie istotnym jest, czy aktualne tempo wzrostu zostanie
utrzymane, ale nawet w przypadku przebicia tej linii nic złego na wykresie nie dzieje się. Niedobrym
sygnałem byłoby dopiero przebicie normalnej linii trendu wraz z małą konsolidacją z początku lutego i
lokalnym dołkiem na 183 złote. Wskaźnik RSI zbliżył się do poziomej linii wsparcia. Obowiązuje ona z
jednym wyjątkiem od prawie roku, co świadczy o jej znaczeniu. Są więc szansę na obronę bieżących wartości
kursu akcji. Dla mnie bezpieczniejszym momentem na kupno byłby test normalnej linii trendu wzrostowego
lub kupno akcji w momencie ponownego wyjścia na maksima cenowe.

 GTC − Druga spółka z branży budowlanej przedstawia się na wykresie równie dobrze jak poprzednia.. Na
początku grudnia wykres wybił się  w górę z czteromiesięcznej konsolidacji pomiędzy 127 a 151 złotych. Po
kolejnych trzech miesiącach cena akcji oscyluje już w granicach 260 a 280 złotych. Wzrost ten, tak jak i w
poprzednich przypadkach prowadzi linia trendu wzrostowego. Widać, że trend jest cały czas stabilny a linia
trzyma się dobrze. Nawet teraz po kilku sesjach korekcyjnych, linia trendu nie jest zagrożona. Jak na razie
wygląda na to, że wsparcie w postaci dołka z 28 lutego na 264 złote próbuje obronić się. Linia trendu
wzrostowego jest w tej chwili na 251 złotych, więc około 5% poniżej wczorajszego notowania. Jest to trochę
za dużo biorąc pod uwagę ewentualną stratę związaną z kupnem akcji i poziomem stop położonym na linii
trendu. Raczej proponowałbym poczekać, może korekta wydłuży się, jeśli nie w dół to chociaż w czasie i gdy
linia ta będzie bliżej bieżących notowań zdecydować się na zakup akcji GTC. Wskaźnik RSI dotarł do
poziomej linii wsparcia. Będzie to pomagało powrócić do dalszego wzrostu wykresu. MACD pokonał w dół
swoją linię sygnalną, ale nie sądzę aby było to w tym momencie jakimś zagrożeniem dla kontynuacji trendu.

 POLIMEXMS − Wykres tej spółki trochę różni się od dwóch poprzednich. Tutaj szczyt notowań został
osiągnięty blisko dwa miesiące temu. Od tego czasu odbywa się korekta mocnego wzrostu, którego impuls
rozpoczął się w marcu 2005 roku. Zresztą po wzroście od 25 do ponad 70 złotych należała się już. Na obecną
chwilę korekta ta, nie wydaje się być groźna. Linia trendu cały czas broni się. Linia ta jest na poziomie 67,50
a wczorajsze zakończenie sesji na 69,90. Jest to na tyle mała różnica, że można zaryzykować kupno akcji z
ustawieniem poziomu stop właśnie na tej linii. Drugim wyjściem jest odczekanie aż wykres osiągnie nowe
maksimum cenowe. Poprzednie wynosi 72,30, więc też nie odbiega znacząco od bieżącej wartości akcji.



Wydaje się nawet, że ten drugi sposób jest bezpieczniejszy z racji tej, że będą wtedy szanse na to, że wykres
wejdzie w nowy impuls wzrostowy. Przemawia za tym również wygląd wskaźnika RSI. Na jego wykresie
zaznaczyłem prowizoryczną linię trendu spadkowego. Po jej przebiciu w górę znikną obawy o dalsze losy
wykresu. Wskaźnik MACD po udanym teście linii równowagi ma pewne problemy z powrotem do trendu
wzrostowego.

                                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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