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   Witam.

    Dzisiaj dalsza część analizy dotyczącej spółek z indeksu MIDWIG.

 DĘBICA − Chcę zwrócić uwagę na tą spółkę, gdyż wyraźnie widać zmianę nastawienia inwestorów do
akcji Dębicy. W dużej mierze zachowanie spółki jest uzależnione od wartości złotówki, gdyż jest
eksporterem. Ostatnie osłabienie naszej waluty dobrze wpłynie na wyniki spółki. Kurs akcji spółki spadał od
połowy 2004 roku z 140 złotych do 56 złotych w październiku 2005 roku. Ostatnie miesiące to konsolidacja
notowań pomiędzy 56,60 a 72,90. Wykres w ostatnich dniach podszedł pod opór w postaci szczytu z 19
stycznia na wysokości 71,40. Kolejnym jest wymieniony już poziom 72,90 i jest to poziom szczytu z 17
listopada 2005 roku. Wykres pokonał już średnie 55 i 100 sesyjną i podszedł pod średnią 200 sesyjną.
Wczoraj nawet zamknięcie wypadło nad tą średnią. Należy się liczyć z tym, że pokonanie poziomu 72,90
będzie sygnałem kupna, ale pierwsze wyjście w górę może być jeszcze bardzo "rwane" z licznymi korektami.
Również pierwsza większa korekta po wyjściu w górę jest zwykle bardzo mocna. Jednak uważam, że warto
zainteresować się tą spółką. Na wskaźniku RSI została przebita w górę linia trendu spadkowego, co już jest
wstępnym sygnałem kupna. Wskaźnik MACD wyszedł nad linię równowagi. Zwracam jednak uwagę, że
tygodniowemu MACD trochę brakuje, aby też wyjść nad taką linię.

 AMREST − Spółka jest na giełdzie od kwietnia 2005 roku. Swoje notowania zaczęła od okolic 23 złotych.
Wzrost kursu do połowy listopada szedł z wielkim trudem. Potem nastąpiło przyspieszenie i  wciągu trochę
ponad dwóch miesięcy akcje zdrożały z 30 do 50 złotych. Szczyt został odnotowany przy cenie 50 złotych w
dniu 24 stycznia 2006 roku. Następnie odbyła się dość głęboka korekta spadkowa z dołkiem na 38,70 i było to
7 marca. Ostatnie 3 tygodnie to dynamiczne odrabianie wcześniejszych strat. Wczoraj spółka wzrosła o ponad
6% i na fixingu wyrównała swoje maksimum cenowe. To szybkie odrobienie wcześniejszego spadku może
zapowiadać dosyć dynamiczne zachowanie spółki w przyszłości. Oczywiście sygnałem kupna będzie
pokonanie szczytu na 50 złotych i to najlepiej potwierdzone na fixingu końcowym. Linia trendu wzrostowego
z całorocznej historii notowań spółki jest teraz na poziomie 32,90, ale linia trendu od kiedy nastąpiło
przyspieszenie wzrostu jest na wysokości 41,20. Gdyby nie nastąpiło teraz wyjście na nowe maksima, to na
pewno warto zainteresować się spółką w pobliżu tej linii. Z wykresu wynika również, ze dobrym wsparciem
dla notowań jest średnia 100 sesyjna. To ona prowadziła notowania w górę, prawie przez cały rok. Wskaźnik
RSI w bardzo dynamiczny sposób odrobił straty i wszedł w obszar wykupienia. Jak na razie nie możliwe jest
narysowanie linii trendu wzrostowego z ostatniego wzrostu, gdyż trzeba poczekać na jakąś korektę. Wskaźnik
MACD powrócił nad linię równowagi.

                        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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