
 ANALIZA SPÓŁEK − 28.03.2006

   Witam.

    Dziś kolej przyszła na indeks MIDWIG i jego przedstawicieli.

 MIDWIG − Indeks MIDWIG wygląda na to, że kończy już dwumiesięczną stabilizację. Na wykresie
zaznaczyłem poziomą linią dolną strefę luki hossy z 19 stycznia 2006. Podczas korekty spadkowej indeks dwa
razy testował ten poziom i obydwa razy okazało się, że jest on nie do przejścia dla niedźwiedzi. Ponadto przy
drugim testowaniu wykres doszedł w pobliże średniej 55 sesyjnej, która dodatkowo podziałała mobilizująco
na byki. Efektem tego jest osiągnięcie w ostatni piątek i wczoraj nowych maksimów na indeksie. Jak na razie
przebicie szczytów jest minimalne, ale jak połączymy to z przebiciem linii trendu spadkowego na wskaźniku
RSI oraz obroną poziomu równowagi na wskaźniku MACD to stwarzają się prawdziwe możliwości
rozpoczęcia jakiegoś nowego impulsu wzrostowego.

 INGBSK − Spółka INGBSK swoją długoterminową linię trendu wzrostowego, której początek wypada w
kwietniu 2003 roku ma obecnie na poziomie 471 złotych. Przy wczorajszej cenie 630 złotych widzimy jaki
spadek jest dopuszczalny bez zmiany trendu na spółce. Przyspieszenie trendu wzrostowego nastąpiło w
połowie ubiegłego roku. Na wykresie odzwierciedla to druga linia trendu wzrostowego będąca teraz na
poziomie 568 złotych. Cechą charakterystyczną wykresu jest fakt odbywania korekt na wykresie w okolicy
okrągłych cen akcji. Najpierw odbywało się to co 50 złotych a teraz co 100 złotych. Pokonanie poziomu 500
złotych okupione było trzymiesięcznym postojem pod tą wartością. Teraz, pod 600 złotych stabilizacja trwała
trochę ponad miesiąc i to wystarczyło do przebicia tego poziomu. Maksimum cenowe zostało osiągnięte w
dniu 2 marca przy cenie 646 złotych. Korekta spadkowa z pierwszej połowy marca wygląda jak ruch
powrotny do okrągłej ceny 600 złotych oraz do stabilizacji pod tym poziomem. Dlatego wcześniejszy szczyt
na 596 złotych można określić jako dobre wsparcie dla bieżących notowań. Do poziomu 600 złotych dotarła
też średnia 55 sesyjna, która będzie wzmacniać to wsparcie. Aktualnie wykres wygląda w ten sposób, jakby
chciał zmierzyć się z wcześniejszym maksimum cenowym. Uważam, że inwestorzy zainteresowani tymi
akcjami mogą zarówno teraz zdecydować się na kupno, z linią obrony na poziomie 596 złotych lub poczekać
na wyjście na nowe szczyty. Obydwa rozwiązania uważam za równoważne. Na wskaźniku RSI powstała
prawie roczna lekko rosnąca linia wsparcia. Właśnie od niej wskaźnik odbił się w górę dwa tygodnie temu, co
każe traktować obecny wzrost bardziej wiarygodnym. Wskaźnik MACD od czerwca ubiegłego roku
utrzymuje się nad linią równowagi.

 CIECH − Jest to jedna ze spółek najdynamiczniej rosnąca w ostatnim czasie. W połowie lutego cena jej
akcji wynosiła 36,70, aby 6 marca osiągnąć cenę 47 złotych. Wzrost wyniósł 28%. Aktualnie od trzech
tygodni trwa korekta, ale proszę zauważyć, że wykres praktycznie nie chce spadać. W tej chwili wydaje się,
że powstało wsparcie na poziomie 44 złotych. Po tak dużym wzroście, oddanie 3 złotych w cenie na akcję
świadczyłoby o dużej sile papieru. Ja zaznaczyłem dwa poziomy wsparć. Jedno na wysokości 42,20 jest
związane z luką hossy z dnia 3 marca, a drugie z wcześniejszym poziomem szczytu na 39 złotych. Po tym jak
zachowuje się wykres przez ostatnie trzy tygodnie śmiem twierdzić, że to wyższe wsparcie będzie skuteczne.
Wczorajszy dzień spółka zakończyła z ceną akcji 44,70 i prawdopodobnie trzeba będzie pogodzić się z tym,
że ewentualne kupno musi odbyć się powyżej 44 złotych. Poziom stop należałoby ustawić jednak poniżej
wsparcia na 42,20. Gdyby korekta zakończyła się tak jak to wygląda do tej pory, to dobrym zakupem byłaby
decyzja kupna po osiągnięciu nowego szczytu na wykresie spółki. Na wskaźniku RSI po zakończeniu bieżącej
korekty powstanie linia trendu wzrostowego, która powinna poprowadzić wykres przez kolejne tygodnie.
MACD utrzymuje się nad linią równowagi.

 GETIN − Jest to kolejna spółka z indeksu MIDWIG, która stwarza wrażenie mocnej według analizy
technicznej a dodatkowo z wykresem stwarzającym wrażenie, że korekta spadkowa dobiega końca. Spółka po
bardzo dużym wzroście od maja ubiegłego roku odbywa korektę spadkową. Trwa ona od połowy stycznia. W
tym czasie zostało ustanowione maksimum przy cenie 7,75 oraz minimum korekty przy cenie 7,05. Zakres
wahań wyniósł więc około 10%. Patrząc na wcześniejszy mocny wzrost należy uznać, że korekta jest bardzo
płytka, a po drugie trwa już ponad dwa miesiące. Dla mnie oznacza to, że wsparcie na poziomie 7 złotych



okazało się bardzo mocne i wykres może zacząć atakować swoje szczyty. Dodatkowym argumentem za takim
rozwiązaniem jest dojście do wysokości wykresu średniej 55 sesyjnej. Prawie zawsze taki czynnik wpływa na
wzmocnienie popytu. Proszę również zwrócić uwagę na wskaźniki. Na RSI została obroniona pozioma linia
wsparcia oraz przebita w górę linia trendu spadkowego. Wskaźnik MACD spowolnił swój spadek w okolicy
linii równowagi a po jej obronie zmienił już kierunek na wzrostowy. Są to czytelne sygnały poprawy
zachowania spółki w najbliższej przyszłości. Poprawą w przypadku GETINu powinny być nowe maksima
cenowe.

                                        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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