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   Witam.

 NOWAGALA − Czytelnicy moich analiz już zauważyli, że lubię wykresy tygodniowe. Taki też
zastosowałem przy analizie tej spółki. Nowagala miała swój debiut w lipcu 2004 roku. Po krótkim okresie
wzrostu od 6,30 do 7,95 w listopadzie 2004, zaczął dominować na wykresie trend spadkowy. Po roku spadku
cena jednej akcji spadła w listopadzie 2005 do 3,52. Okres zimowy to konsolidacja notowań w zakresie 4,35
− 5,25, z tym, że nie udało się nigdy zakończyć tygodnia powyżej 5 złotych. Na wykresie zaznaczyłem linię
trendu spadkowego, która obowiązuje od ponad roku. Jej aktualny poziom to właśnie 5 złotych. Warto
zwrócić uwagę, że już od 16 tygodni wykres przebiega nad średnią 15 tygodniową. Jest to pierwsza oznaka
poprawy sytuacji na spółce. Z wykresu wygląda na to, że pokonanie na koniec tygodnia linii trendu
spadkowego oraz poziomu oporu na 5 złotych może otworzyć drogę do znaczącej poprawy notowań. Na
wykresie zaznaczyłem również linię trendu wzrostowego, która swój początek ma w grudniu 2005. Jej
aktualny poziom to 4,73, a zakończenie piątkowej sesji wypadło przy cenie 5 złotych. Kupno akcji spółki
Nowagala można zrealizować zarówno opierając się na linii trendu wzrostowego, która pokrywa się z średnią
15 tygodniową, czyli na tym poziomie ustawić zlecenie stop ( przypominam, że jest to wykres tygodniowy i
zlecenie stop powinno być aktywne tylko na zakończenie piątkowej sesji ), albo po przebiciu oporu na 5
złotych. Na wskaźniku RSI do sygnału kupna już doszło. Wykres wskaźnika przebił w górę swoją linię trendu
spadkowego. Znacząco zwiększa to szanse na pozytywny scenariusz w przypadku wykresu cenowego.
Drugim zachęcającym elementem jest wygląd wskaźnika MACD, który przymierza się do wyjścia nad linię
równowagi.

 POLCOLORIT − Jest to także spółka o niezbyt długim stażu na giełdzie. Jej czas debiutu to grudzień
2004 roku. W przypadku Polcoloritu okresu wzrostu po debiucie w ogóle nie było. Najwyższa odnotowana
cena akcji wypadła w dzień debiutu na giełdzie i wyniosła 4,36 złotych. Dołek notowań przypadł prawie rok
później. Przez półtora miesiąca od połowy września 2005 do końca października 2005 jest na wykresie cały
szereg dni, w których najniższa cena wynosiła 2,28 − 2,29. Cały zimowy wzrost jest na wykresie pokazany
jako bardzo niepewny i rwany z licznymi korektami spadkowymi. Za każdym razem, gdy osiągane było
maksimum cenowe, to w następnym okresie większość poprzedzającego wzrostu była oddawana. Na wykresie
powstała linia trendu wzrostowego będąca na dzień dzisiejszy na poziomie 2,77. Piątkowe zakończenie sesji
to 3,20. Bardzo dobrym okresem dla notowań akcji Polcoloritu jest kwiecień. Od ostatniego dołka w tygodniu
zakończonym 24 marca na 2,71 cena akcji wzrosła już o 18% do 3,20. Są również nadzieje, że tym razem
korekta po tym wzroście nie będzie już tak bolesna dla akcjonariuszy jak te wcześniejsze, gdyż został
pokonany opór na 3,15 w postaci dołka z 18 lutego 2005 i szczytu z 1 kwietnia 2005. Sądzę, że w najgorszym
przypadku, dobrym wsparciem będzie poziom szczytu z 24 lutego na 2,94 złote. Na wykresie zamieściłem
dwie średnie, 15 i 55 tygodniową. Wykres już od dawna utrzymuje się nad tą pierwszą, a nad tą drugą od 10
lutego. Na wskaźniku RSI obowiązuje linia trendu wzrostowego, a MACD utrzymuje się nad linią
równowagi.

 CCC − Spółka CCC również zadebiutowała w grudniu 2004, ale na niej nie zanotowano trendu
spadkowego. Debiut wypadł w okolicach 10 złotych a odnotowane minimum w styczniu 2005 to rejony 9
złotych. Później cały czas, systematycznie cena akcji pnie się w górę. Oczywiście w trakcie trendu
wzrostowego odbywają się niezbędne korekty spadkowe, ale trend jest cały czas mocny. W ostatnim okresie
zimowym na wykresie mieliśmy postój spółki w przedziale 35,60 − 40,70. Jedynie w tygodniu zakończonym
10 marca cena akcji zeszła do 33,50. Już z zestawu tych cen widać ile w ciągu roku poszła w górę cena akcji.
Postój trwał 11 tygodni. Dopiero w ostatnim tygodniu powstała biała świeca, która wyniosła wykres na nowe
maksima cenowe. Piątkowe zakończenie sesji to cena 41,20. Warto odnotować, że w ostatnim tygodniu cena
akcji CCC wzrosła o ponad 11%. Tym sposobem na wykresie mamy nowy sygnał kupna oraz oznaki, że
najprawdopodobniej powstaje nowy trend wzrostowy. Proszę również zwrócić uwagę, że naniesiona na
wykres średnia 15 tygodniowa już od roku prowadzi notowania w górę. Tylko trzy razy wykres zetknął się z
nią i były to dobre momenty na zakup akcji. Taki właśnie moment był tydzień temu. Na wskaźniku RSI
powstała pozioma linia wsparcia i to od niej w ostatnim tygodniu wykres odbił się w górę. Wskaźnik MACD
wyhamował swój spadek i będzie próbował zmienić kierunek na wzrostowy.



 PEPEES − Historia spółki Pepees na giełdzie jest trochę dłuższa od poprzednich. Tutaj debiut nastąpił w
styczniu 2004. Wykres odnotował już zarówno okresy wzrostu jak i spadku ceny akcji spółki. Ja chcę zwrócić
uwagę na ostatni rok notowań. W sierpniu 2005, kiedy to kształtował się dołek, po rocznym spadku, cena
akcji oscylowała w granicach 35 złotych. Trend wzrostowy, który powstał w tym czasie był na tyle silny, że w
ciągu pół roku cena akcji wzrosła do 117 złotych. Krótko mówiąc w ciągu pół roku potroiła się. Wydawałoby
się, że po takim wzroście korekta powinna być dosyć impulsywna i stosunkowo głęboka. A tu proszę, w
miesiącach luty, marzec i do połowy kwietnia 2006 zakres wahań ceny akcji to 103 − 120 złotych. Po prostu,
praktycznie pozioma linia i to po tak dużym wzroście! Z tego nasuwa się wniosek, że "papier" jest niezwykle
mocny. W ostatnim tygodniu powstała biała świeca obrazująca wzrost ceny o ponad 7% do 120 złotych. Jest
to wyrównane maksimum cenowe, chociaż w trakcie tygodnia było już o 1 złoty wyżej. Po tak płaskiej
korekcie w poprzednich miesiącach, trudno sobie wyobrazić, aby coś powstrzymało wykres przed wyjściem
na nowe szczyty. Ponadto, zanosi się na to, że jeśli nic się nie zmieni i "papier" będzie dalej tak silny jak w
czasie korekty, to nowy impuls wzrostowy może zaprowadzić cenę akcji sporo wyżej od aktualnej wyceny.
Wskaźnik RSI w czasie korekty nawet nie opuścił strefy wykupienia, a teraz ponownie rośnie. Wskaźnik
MACD tylko naruszył swoją linię sygnalną, a teraz wyhamował spadek i będzie próbował wejść w trend
wzrostowy.

 PRÓCHNIK − Tą spółkę pamięta każdy inwestor, ponieważ w drugiej połowie października i w
listopadzie 2005 podnosiła ciśnienie i wzbudzała "adrenalinkę" u wielu inwestorów. Cena akcji wzrosła
wówczas w ciągu półtora miesiąca z 0,69 do 2,61. Szczyt został odnotowany w tygodniu kończącym się 25
listopada. Kolejne trzy miesiące to obsuwanie się wykresu do minimum zanotowanego na przełomie lutego i
marca wynoszącego 0,91. Większość wzrostu została oddana. Marzec i kwiecień to powolny wzrost kursu
akcji. Wzrost odbywa się powoli, ale systematycznie. Piątkowe zamknięcie sesji to 1,32 a maksimum z
ostatniego okresu to 1,47. Proszę popatrzeć jak do analizy wykresu przydają się średnie kroczące. Zimowy
spadek zakończył się dokładnie na średniej 55 tygodniowej, a ostatnie trzy tygodnie to zmagania z średnią 15
tygodniową. Dopiero ostatni tydzień zakończył się nad tą średnią i daje nadzieję na lepsze zachowanie spółki.
Dodatkowymi argumentami są wskaźniki. RSI praktycznie już zmienił kierunek na wzrostowy, a MACD ma
szansę obronić linię równowagi. Gdyby mu się to udało, a na wykresie widać, że już lekko rośnie, to jest to
zwykle mocny bodziec do kupna akcji.

                                    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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