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   Witam.

 WIG TELEKOMUNIKACJA − Wykres indeksu branżowego WIG telekomunikacja jest w bardzo
niebezpiecznym punkcie. Na wykresie zaznaczyłem trzyletnią linię trendu. Praktycznie jest to jedyny i ostatni
moment, aby indeks nie zakończył trzyletniego odreagowania po wielkim spadku z lat 2000 − 2002. Linia
wykresu dotyka tej trzyletniej linii trendu, a sam wykres znajduje się już poniżej wszystkich średnich, nawet
średniej 200 sesyjnej. W przypadku przełamania jej w dół nie będzie sensu pisać o następnych wsparciach,
lecz jedynie narysować w przyszłości linię trendu spadkowego i śledzić zachowanie indeksu względem tej
linii. Na wskaźniku RSI obowiązuje linia trendu spadkowego a MACD jest stosunkowo głęboko poniżej linii
równowagi. Na wykresie tygodniowym wskaźnik MACD właśnie przebija się przez linię równowagi w dół.
To tylko potwierdza w jak ważnym punkcie znalazł się wykres.

 TPSA − Podobnie ciężką sytuację ma spółka TPSA. Wczorajsze zakończenie sesji wypadło poniżej
wsparcia wynikającego z dołka w dniu 19 października 2005 na 21,50. Już ponad tydzień temu pisałem, że na
wykresie TPSA została przebita w dół półtoraroczna linia trendu wzrostowego, a wykres jest już po ruchu
powrotnym do tej linii. Teraz padło kolejne wsparcie. Wszystko wskazuje na to, że spółkę tą czeka dalsza
przecena. Kolejna linia trendu wzrostowego ma trzyletnią historię, ale opiera się tylko na dwóch punktach
wykresu. Teraz jest ona na 17,85, więc sporo poniżej bieżącej wyceny akcji. Można doszukać się jakichś
wsparć nieco wyżej, ale dla mnie najważniejszym jest poziom 18 złotych. Tutaj spółka zanotowała lokalne
dno w dniu 18 stycznia 2005 oraz 4 maja 2005. Wsparciami o mniejszym znaczeniu jest poziom 20,90 oraz
okolice 20 złotych. Na wskaźniku RSI obowiązuje linia trendu spadkowego a MACD schodzi coraz głębiej
poniżej linii równowagi. Tygodniowy MACD też jest już poniżej linii równowagi.

 NETIA − W tym przypadku posłużyłem się wykresem tygodniowym. Spółka wygląda na nim
zdecydowanie lepiej, niż to miało miejsce na dwóch poprzednich analizowanych wykresach WIG
telekomunikacja i TPSA. Trudno mówić tutaj o linii trendu wzrostowego skoro dwa i pół roku trwała
stabilizacja pomiędzy 3,50 a 4,80 złotego. Wybicie z niej nastąpiło w listopadzie 2005 i kurs doszedł do około
6 złotych. W tej chwili od połowy stycznia 2006 trwa spadek kursu. Wykres doszedł do linii wybicia z
konsolidacji. Teraz będzie się rozstrzygało, czy wybicie to nie okaże się fałszywe. Wsparciem i linią wybicia
jest poziom około 4,80. Jak do tej pory na wykresie powstają tylko cienie naruszające ten poziom ( tak samo
jest na wykresie dziennym ). Uważam, że dopóki linia ta broni się, to wybicie w górę jest aktualne i można
podjąć ryzyko kupna akcji jak najbliżej tego wsparcia. Później, tuż pod jego poziomem ustawić zlecenie stop (
jak zwykle obowiązujące tylko na zakończenie sesji ). Na wykresie zaznaczyłem następne wsparcia, ale jest to
już mniej istotne, z racji powrotu wykresu do zakresu stabilizacji. Na wykresie RSI pozostała jeszcze jedna
linia wsparcia. Wskaźnik MACD zbliża się do linii równowagi. Z wskazań wskaźników wynika, że są
możliwości obrony linii wybicia z konsolidacji.

 WIG INFORMATYKA − Na wykresie tygodniowym indeksu WIG informatyka widać specyfikę wzrostu
indeksu na przestrzeni ponad pięciu lat wzrostu po bessie z lat 2000 − 2002. Każdorazowy wzrost notowań
kończył się oddaniem większości byczej zdobyczy. Tak było na przełomie 2001\2002 oraz w latach 2003
−2004. Obecny wzrost od maja 2005, jak na razie nie spowodował wyjścia wykresu na nowy szczyt. W
chwili, gdy on się skończy istnieje zagrożenie, że podobnie jak to było w poprzednich przypadkach wykres
może dojść do swojej linii trendu wzrostowego zaznaczonej na wykresie. Wydaje się, że są jeszcze szanse na
kontynuowanie wzrostu, ale należy zwrócić uwagę, że na wykresie powstaje zagrożenie podwójnym
szczytem. W tej chwili wykres zatrzymał się na linii szyi. Gdyby została ona przełamana, to kolejnym
wsparciem będzie linia trendu wzrostowego prowadzonego od maja 2005, a następnie ta blisko pięcioletnia
linia trendu.



 SOFTBANK − Sytuacja techniczna na tej spółce jest dosyć klarowna ( wykres tygodniowy ). We wrześniu
2005 nastąpiło wybicie ponad szczyty z stycznia 2002 oraz września 2003 roku. Po wykonaniu ruchu
powrotnego do linii wybicia notowania poszły dalej w górę osiągając cenę 47 złotych. Obecna zniżka doszła
do lokalnego wrześniowego szczytu. Poziom ten stanowi wsparcie w rejonie 36,60. Kolejne wsparcie jest
ważniejsze. Jest to poziom wybicia przy cenie 31,50. Trzyletnia linia trendu wzrostowego jest aktualnie na
wysokości 31,20. Tak więc w przypadku przełamania obecnego wsparcia na 36,60 następne będzie już
decydowało o losach spółki na dłuższy czas, gdyż linia wybicia zejdzie się z linią trendu wzrostowego.
Bardziej niecierpliwi inwestorzy mogą zdecydować się na kupno akcji już teraz zakładając, że obecne
wsparcie obroni się. Bezpieczniej jednak, jest kupować przy linii trendu, ale nie ma gwarancji, że ceny tam
dojdą. Oczywiście należy pamiętać o ustawieniu zleceń stop pod wsparciami, które są powodem kupna. Mnie
trochę niepokoi fakt, że każda zwyżka od początku 2003 roku była kontynuowana do czasu przebicia w dół
średniej 15 tygodniowej ( linia niebieska na wykresie ). Obecnie wykres jest pod tą średnią. Wskaźnik RSI
potwierdza, że blisko roczna linia trendu wzrostowego została przebita w dół.

 PROKOM − Na wykresie tygodniowym widać, że Prokom we wrześniu 2005 pokonał półtoraroczną linię
trendu spadkowego. Tym samym trend zmienił się na wzrostowy. Obecnie można zauważyć, że oporem jest
linia szyi formacji RGR utworzona pomiędzy listopadem 2003 a wrześniem 2004. Jest to poziom około 160
złotych. Jednocześnie na tej wysokości został utworzony szczyt w maju 2002 roku. Aktualna linia trendu
wzrostowego rozpoczętego w maju 2005 jest na wysokości 139,50. Bieżący wykres nasuwa podejrzenie
uformowania się formacji podwójnego szczytu. Na wykresie tygodniowym linia szyi tej formacji znajduje się
na wysokości 144 złote i można poziom ten traktować jako wsparcie. Z chwilą jego przebicia ostateczny test
intencji wykresu rozegra się na linii trendu wzrostowego. Wydaje mi się, że w dalszej kolejności ważnym
poziomem jest wsparcie na wysokości 127 złotych. Być może warto zwrócić uwagę, że średnia 15
tygodniowa dla Prokomu jest w tym tygodniu na 146 złotych. Byki powinny bronić, aby zakończyć tydzień
powyżej tej wysokości. Na wskaźniku RSI mamy przebitą w dół linię trendu wzrostowego. Niezbyt dobrze to
wróży notowaniom spółki, aczkolwiek wymienione wyżej wsparcia, a szczególnie linia trendu mogą posłużyć
do zakupu akcji Prokomu w nadziei, że dane wsparcie nie zostanie pokonane.

 COMPLAND − Na wykresie Complandu mamy wyraźnie długoterminowy trend boczny. Od kilku lat cena
akcji spółki krąży pomiędzy 70 a 130 złotych a w ostatnim okresie dolnym ograniczeniem jest 80 złotych.
Szerokość stabilizacji pozwala na krótkoterminowe inwestowanie w spółkę, ale jest to ryzykowne, tak jak w
2006 roku, kiedy to cena akcji nagle wzrosła z 85 do 115 złotych, aby potem w kilkanaście sesji spaść do 90
złotych. Można również przy inwestowaniu posiłkować się wskaźnikiem RSI i rysować linie trendu ( tak jak i
na samym wykresie ), ale w tym ostatnim przypadku nawet to, nie pomogło w określeniu punktów zwrotnych
na wykresie.

                                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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