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   Witam.

 Prosper − Spółka w styczniu 2006 odnotowała najbardziej dynamiczny okres wzrostu kursu akcji. Cena
wzrosła wówczas o 50%. Miesiące luty, marzec i kwiecień to taka mozolna wspinaczka z częstymi korektami
spadkowymi. Na przełomie kwietnia i maja nastąpiło kolejne wyjście na tegoroczny szczyt, które jak się
okazuje ma trochę inne cechy niż wcześniejsze. Pomimo pogorszenia koniunktury na giełdzie wykres po
wybiciu nad poziom 16 złotych traktuje go teraz jako wsparcie. Wcześniejsze wyjścia na szczyt nie
przeszkadzały w powrotach poniżej niego. Należy przyjąć, że dopóki taka sytuacja ma miejsce, to nie można
nic zarzucić panującemu trendowi wzrostowemu. W ostatnich miesiącach korekty spadkowe notowały swój
koniec na średniej 55 sesyjnej. Proszę zwrócić uwagę, że wtorkowy dołek również znajduje się nad tą średnią.
Niebezpieczeństwo zmiany trendu pojawiłoby się z chwilą przełamania w dół poziomu 16 złotych, przebicia
średniej 55 sesyjnej, ale ostatecznym sygnałem byłoby dla mnie zejście wykresu poniżej dwóch ostatnich
dołków, czyli 14,90, a następnie 14,50. Wskaźnik RSI znajduje się nad poziomą linią wsparcia, a wskaźnik
MACD utrzymuje się nad linią równowagi w pobliżu miejsca, gdzie ostatnio zawrócił do góry. Na wykresie
tygodniowym cenowym trwa walka o utrzymanie nad średnią 15 tygodniową, nad którą wykres przebiega od
początku roku. Jest ona teraz na wysokości około 15,70.

 Redan − W tym przypadku mieliśmy niedawno nadzieję na zakończenie trendu spadkowego. Od początku
roku wykres nie notował nowych minimów i jednocześnie próby wzrostowe były coraz mocniejsze. Na
przełomie marca i kwietnia doszło nawet do przebicia w górę średniej 200 sesyjnej. Niestety tydzień temu
nastąpił powrót pod tą średnią. W tej chwili można określić zachowanie spółki jako przebywanie w
stabilizacji pomiędzy poziomami 4,10 a 7,20 osiągnięte jeszcze pod koniec 2005 roku. Ostatni majowy szczyt
był bliski podejścia pod ten opór. Ja jednak trochę obawiam się o wsparcie, gdyż wskaźnik MACD po długim
przebywaniu pod linią równowagi podjął trzy próby wyjścia w górę, które stosunkowo szybko kończyły się
niepowodzeniem. Podobnie niezbyt ładnie wygląda tygodniowy MACD, który wychylił się nad linię
równowagi i już zakręcił w dół. Prawdopodobnie znowu znajdzie się po minusowej stronie swojego wykresu.
Oczywiście sygnałem wyjścia spółki dołem ze stabilizacji będzie spadek poniżej wsparcia na 4,10.

                                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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