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   Witam.

 HOOP − Wykres akcji spółki HOOP wygląda tak, jakby wchodził w coraz pewniejszy trend wzrostowy.
Najniższą cenę akcje osiągnęły w październiku 2004 przy cenie 7,50 i po pierwszym wzroście ustabilizowały
się w przedziale 9,30 − 13,30. Konsolidacja trwała przez cały 2005 rok. W grudniu nastąpiło wybicie w górę
do ceny 16,90. W trakcie dwumiesięcznej korekty wykres ani raz nie zszedł do górnej granicy konsolidacji z
2005 roku, tak więc wybicie stało się faktem i zostało potwierdzone. Na początku kwietnia notowania
HOOPu osiągnęły nowy tegoroczny szczyt i wydaje się, że wchodzą w nową falę wzrostu. Wprawdzie trend
wzrostowy nie ma imponującego impetu, ale powinien być stabilny. W czwartek zakończenie sesji wypadło
na maksymalnym tegorocznym poziomie 18,25, a wzrost wyniósł ponad 6%. Z wykresu wynika, że po
kwietniowym wybiciu nastąpił ruch powrotny do wsparcia na wysokości wcześniejszego szczytu na 16,90 i
dynamiczne odbicie w górę. Oprócz wymienionego wsparcia kolejnymi są górne i dolne granice stabilizacji
14,60 i 13,30. W ostatnich miesiącach nie było takiego przypadku, aby wykres po wybiciu wszedł ponownie
w zakres wcześniejszych wahań, dlatego sądzę, że wsparcie wynikające z poprzedniego szczytu na 16,90
powinno okazać się skuteczne. Jeśli kurs akcji nie cofnie się, lecz będzie kontynuował swój wzrost, to nowym
wsparciem będzie szczyt z 5 kwietnia na 18 złotych. Ta kwestia rozstrzygnie się na początku
rozpoczynającego się tygodnia. Aktualne linie trendu wzrostowego zaznaczyłem na wykresie. Jedna opisuje
wzrost od samego dołka notowań w 2004 roku, a druga ostatni bardziej zdecydowany wzrost od grudnia 2005
roku. Na wskaźniku RSI powstała pozioma linia wsparcia, która sprawdziła się podczas zimowej korekty
spadkowej. Teraz jej przebicie w dół będzie sygnałem zakończenia bieżącego wzrostu. Wskaźnik MACD
obronił linię równowagi i zmienił kierunek na wzrostowy.

 LENTEX − Ta spółka wygląda bardzo zachęcająco patrząc na jej wykres. Od połowy 2004 roku na
wykresie mieliśmy trend spadkowy. Kurs akcji spadał z 33 złotych, aby we wrześniu 2005 osiągnąć minimum
11,70. Cały ten spadek w bardzo ładny sposób opisywała średnia 100 sesyjna. Wszystkie korekty wzrostowe
kończyły się właśnie na niej. Na jesieni ubiegłego roku notowania rozpoczęły delikatne odreagowanie, które
zakończyło się stabilizacją pomiędzy 12,90 a 16,30. W dniu 21 lutego nastąpiło wybicie w górę do ceny 16,80
a sesyjny wzrost wyniósł ponad 11%. Później niestety wykres cofnął się jeszcze w rejony 15 złotych, co
spowodowało, że wybicie stanęło pod znakiem zapytania, ale ostatnie tygodnie są optymistyczne. W ciągu
niespełna miesiąca akcje LENTEXu podrożały o 25% a wybicie stało się oczywiste. Czwartkowa sesja
zakończyła się przy cenie 19,50. Za najbliższe wsparcie, które zostało sprawdzone uznaję szczyt z 21 lutego
oraz dołek z 4 kwietnia na 16,80. Dla inwestorów zainteresowanych kupnem tych akcji jest dobra wiadomość,
że po serii wzrostów jest szansa na korektę notowań, która zbliżyłaby bieżące notowania do wsparcia. Wykres
dotarł do oporu w postaci szczytów z marca i czerwca 2005, co powinno wywołać jakiś spadek notowań. Na
wykresie da się zauważyć, że średnia 100 sesyjna, która w czasie spadków była oporem w zimie okazała się
dobrym wsparciem dla ustabilizowania kursu. Bardzo ładnie zachowuje się wskaźnik RSI, który od września
poprzez swoją linię trendu wzrostowego prowadzi wykres do góry. Wskaźnik MACD po obronie linii
równowagi ruszył do góry i wybił się ponad poprzednie swoje szczyty. Dodatkową zachętą do inwestycji w te
akcje jest fakt przekroczenia przez tygodniowy MACD linii równowagi.

 SPIN − Analizując tą spółkę posłużyłem się wykresem tygodniowym. Widać na nim, że w pierwszym
okresie po debiucie spółka zachowywała się bardzo dobrze i cena akcji wzrosła z 38 złotych do 79,50 a
intraday nawet 80,90. Od kwietnia 2004 powstał na wykresie trend spadkowy, który w czasie ponad półtora
roku sprowadził cenę akcji do 29,50 a intraday do 28,50. Było to w grudniu 2005 roku. Powstała wówczas
linia trendu spadkowego obowiązuje do dziś. Dlaczego więc piszę o tej spółce? Ano dlatego, że pokazały się
pewne sygnały wskazujące, że linia ta zostanie w najbliższym czasie przebita, a notowania ulegną poprawie.
Pierwszym takim sygnałem jest wzrost kursu akcji do około 40 złotych. Ponadto na wykresie tygodniowym
zostały pokonane szczyty z stycznia i lutego 2006 na 39 i 38,50 złotych. Poziom ten był oporem wynikającym
z serii dołków na wykresie z drugiej połowy 2005 roku. Wsparciem jest w tej chwili szczyt z lutego oraz taki
mały ząbek z marca 2006 na 38,50. Czwartkowe zakończenie sesji wypadło na 40,50 i dopóki cena akcji nie
spadnie poniżej wymienionego wsparcia ( w skali tygodniowej ), to można domniemywać, że na wykresie
mamy do czynienia z wybiciem. Spadek z ostatniego tygodnia wynika z położenia linii trendu spadkowego,



która jest na wysokości około 42 złote. Sygnałami świadczącymi o tym, że linia ta może zostać przebita jest
pokonanie przez wskaźnik RSI wcześniejszych swoich szczytów z drugiej połowy roku 2005 oraz wyjście
wskaźnika MACD powyżej linii równowagi. Szczególnie ten drugi sygnał, jak zauważyłem na różnych
wykresach jest poważnie traktowany przez inwestorów. Potwierdzeniem wybicia będzie więc pokonanie
poziomu 42 złote na zakończenie tygodnia.

 STRZELEC − Jest to spółka typowo spekulacyjna, którą lubią zajmować się inwestorzy nastawieni na
krótką, ale dynamicznie rosnącą inwestycję. Być może mamy teraz dogodny moment na taką właśnie
inwestycję. Najlepiej o możliwościach tej spółki świadczy zakres wzrostu od listopada 2005 do końca
stycznia 2006. Cena akcji wzrosła wtedy od 0,60 do 1,45, czyli o 140%. Miesiące luty i marzec to korekta
notowań. Kurs akcji spadł na zamknięcie notowań w dniu 14 marca do 1,11. Jest to najniższy kurs akcji w
tym okresie i należy ten poziom traktować jako wsparcie. Miesiąc kwiecień STRZELEC rozpoczął
dynamiczną zwyżką, kiedy to w ciągu dwóch sesji akcje podrożały z 1,25 do 1,57 złotego. W dniu 4 kwietnia
powstała luka hossy przy jej dolnym ograniczeniu na 1,39. Co ciekawe podobną cenę osiągnęły akcje w
szczycie lutowego odreagowania. Przy takim zestawieniu można traktować ten poziom za wsparcie.
Potwierdzeniem tego jest próba obrony tego poziomu w czasie ostatnich dwóch sesji. Na wykresie powstały
dwie świece o białym korpusie i dolnych cieniach. Wydaje się, że przy małym ryzyku ( bliskość wsparcia i
możliwość ustawienia na nim zlecenia stop ) można spróbować kupić akcje tej spółki. Ewentualna szybkość
wzrostu pokazana na pierwszych sesjach kwietnia zrekompensuje poniesione ryzyko. Oczywiście w sytuacji
przełamania na zamknięcie sesji wsparcia należy uznać próbę za nieudaną i zamknąć inwestycję. Wówczas
przewiduję, że kolejnym wsparciem będzie linia trendu wzrostowego znajdująca się w tej chwili na wysokości
1,28. Dodatkowym argumentem za kupnem akcji jest to, że jedną sesję wzrostową z dnia 4 kwietnia spółka
koryguje już przez kolejne siedem sesji. Jest to wyraźny znak, że jedna sesja wzrostowa może ustawić naszą
inwestycję w komfortowym położeniu. Wskaźniki dały sygnał kupna na początku kwietnia, a teraz podlegają
korekcie.

 VARIANT − Ta spółka jest bardzo młoda stażem na giełdzie. Zadebiutowała w lipcu 2005 roku i z
licznymi korektami cały czas pnie się w górę. W lipcu kurs akcji oscylował w okolicy 10 złotych a
czwartkowe zamknięcie sesji wyniosło 17 złotych. Cały okres od kiedy spółka jest na giełdzie opisuje linia
trendu wzrostowego. Jej nachylenie jest umiarkowane a wiarygodność była kilkakrotnie sprawdzana. Na ten
moment jest ona na poziomie 15,25 złotych. Każde przyspieszenie wzrostu kursu akcji było w następnych
tygodniach korygowane do narysowanej linii trendu. W czwartek kurs akcji wzrósł o ponad 8% i również
można uznać to za przyspieszenie, ale jak widać na wykresie było ono poprzedzone dość długą stabilizacją
notowań. Od początku lutego pasmo wahań było wąskie i wynosiło od 14,50 do 15,80. Stąd też obecne
wybicie ( mocny wzrost kursu po długiej stabilizacji i wyjście notowań na nowe maksima ) może być bardziej
trwałe od poprzednich. Pisząc bardziej trwałe mam na myśli przyspieszenie trendu wzrostowego na spółce. Po
czwartkowym wzroście wsparciem jest szczyt z 26 stycznia na 16,35 oraz górny zakres zimowej stabilizacji
na 15,80. Na tą chwilę uważam, że bezpieczniej jest przyjąć tą drugą wartość. Wskaźnik RSI potwierdza
wybicie poprzez wyjście na maksymalny poziom jaki wskaźnik osiągał w ostatnim czasie. Również MACD
ładnie wygląda, gdyż obronił linię równowagi i zmienił kierunek na wzrostowy.

                            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.



    Wykres dzienny spółki HOOP :

   Wykres dzienny spółki LENTEX :



    Wykres tygodniowy spółki SPIN :

   Wykres dzienny spółki STRZELEC :



   Wykres dzienny spółki VARIANT :


