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   Witam.

 WIG spożywczy − Indeks WIG spożywczy od początku listopada wzrósł około 30%. Teraz odbywa się
najpoważniejsza korekta od początku tego wzrostu. Z wykresu widać, że jak na razie indeks przebił w dół
średnią 15 sesyjną i chociaż można spodziewać się kontynuacji spadku, to po takim wzroście nie jest to nic
poważnego. Dla przejrzystości wykresu taka korekta nawet powinna się odbyć. Będzie można wtedy
narysować linię trendu wzrostowego, która w przyszłości ostrzeże przed zakończeniem tej fazy trendu. Aby ta
linia nie miała zbyt dużego nachylenia do góry korekta powinna być jeszcze kontynuowana. Na wskaźniku
RSI po zakończeniu korekty powstanie podobnie jak na wykresie spółki, linia trendu wzrostowego. Dopiero
jej przebicie będzie zapowiadało większy spadek. Wskaźnik MACD zszedł poniżej poprzednich dołków i
niewykluczony jest test linii równowagi.

 SOKOŁÓW − Wykres notowań spółki Sokołów obejmuje okres od połowy 2004 roku. W ten sposób
można porównać skalę ponad rocznego spadku z wzrostem z ostatnich miesięcy. Wydaje mi się, że wyjście w
górę po zakończeniu trendu spadkowego powinno być bardziej dynamiczne. Szczególnie niepokoi kształt
wykresu z 2006 roku, gdzie falowanie wykresu jest dosyć duże. Po raz pierwszy od początku wzrostu
naruszona została średnia 55 sesyjna oraz linia trendu wzrostowego. Widać, że tempo wzrostu maleje, co
może w niedalekiej przyszłości skomplikować sytuację na wykresie. Być może spółka spróbuje jeszcze jednej
próby wzrostu, ale gdyby nie wyniósł on wykresu na nowe szczyty, to prawdopodobnie trend wzrostowy
zostanie zakończony. Wnioskuję to głównie po wyglądzie wskaźnika RSI, który już przy kreśleniu
poprzedniego szczytu przybrał kształt ruchu powrotnego do przebitej linii trendu wzrostowego. Wskaźnik
MACD testuje linię równowagi. Po przebiciu na wykresie cenowym poprzedniego lokalnego dołka na 5,35
należy uznać, że zagrożenie zakończeniem trendu wzrostowego jest na tyle duże, że należy odstąpić od prób
inwestowania w akcje spółki.

 DUDAZM − Tutaj sytuacja na wykresie jest lepsza. W czasie wzrostu notowania zbliżyły się do
poprzedniego szczytu, a wzrost ten był zdecydowanie bardziej dynamiczny niż na akcjach Sokołowa. Obecna
korekta nie sprowadziła wykresu poniżej poprzedniego szczytu i jest to następny plus. Ponadto wykres w
dalszym ciągu znajduje się nad linią trendu wzrostowego i nad średnią 55 sesyjną. Wsparciem jest szczyt z
lipca 2005 na 12,80 oraz lokalny szczyt z obecnego impulsu wzrostowego na 12,60. W związku z tym, że w
dniu 8 marca powstał jak na razie najniższy punkt wykresu w bieżącej korekcie przy cenie 12,90, to są szanse,
że wymienione wsparcia będą skutecznie bronić wykres przed dalszym spadkiem. Dlatego, uważam, że
opierając się na nich ( ustawiając zlecenie stop poniżej tych wsparć ) można kupić akcje Dudy licząc, że
wsparcia ocaleją. Wskaźnik RSI dotarł do wsparcia w postaci poziomej linii, która powinna sprzyjać w
znalezieniu ostatecznego dołka na wykresie cenowym.

                        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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