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   Witam.
 WIG−telekomunikacja − Na wykresie indeksu WIG−telekomunikacja widzimy ponad półroczną

konsolidację nad poziomem 11000pkt. Dwa zejścia w dół do tego poziomu były bardzo krótkotrwałe i
następowało natychmiastowe odbicie w górę. Jednocześnie, w trakcie tej stabilizacji, indeks przebywał raz
nad, a raz pod średnią 55, wyraźnie odgraniczając okresy przebywania z każdej ze stron średniej. Nawet
wtedy, była ona krótkoterminowym wsparciem lub oporem. Pod koniec maja poziom 11000pkt został
przebity w dół, ale jak widać na wykresie zaraz potem indeks na krótko wyszedł nad ten poziom. Aktualnie
trwa odbicie w górę lub inaczej korekta wcześniejszych spadków. Tym razem również indeks "zapędził się"
powyżej poziomu 11000pkt. Był to szczyt porównywalny z wcześniejszym z 5 czerwca. Teraz indeks
ponownie znalazł się poniżej tej bariery. Z tego wynika wniosek, że bariera na 11000pkt nie jest taka sztywna.
Bardziej racjonalne będzie kierować się linią trendu spadkowego lub średnią 55. Zarówno ta pierwsza, jak i
druga znajduje się około 5% powyżej bieżącej wartości indeksu. Do czasu przebicia w górę tego oporu indeks
bezwzględnie jest w trendzie spadkowym. Faktyczną szansą na rozpoczęcie nowego impulsu wzrostowego
będzie dopiero wyjście nad linię trendu spadkowego, ale tą łączącą szczyty z 4 stycznia i 24 kwietnia. Jest ona
w tej chwili około 14−15% powyżej aktualnej wartości indeksu. Jak z tego widać, do hossy na tym indeksie
brakuje bardzo dużo, a na razie rządzą niedźwiedzie.

 TPSA − W przypadku akcji TPSA również mieliśmy ponad półroczną stabilizację, ale tutaj przybrała ona
formę lekko opadającego kanału. Jego dolna linia została przebita w dół pod koniec maja. Ostatni wzrost
spowodował chwilowe jej naruszenie od dołu, a obecnie wykres balansuje na jej poziomie. Z chwilą
ponownego wejścia wykresu w zakres tego kanału oddali się niebezpieczeństwo wybicia w dół z długiej
formacji, która jeszcze jest aktualna i może doprowadzić do mocnej przeceny. Filtrem, że to
niebezpieczeństwo zostało oddalone jest dla mnie średnia 55. Wczorajsza cena TPSA to 19,80. Dolna linia
kanału jest w rejonie 19,90, a średnia 55 na 20,60. Zakładając pozytywny scenariusz, zanegowanie sygnału
sprzedaży nie będzie automatycznie sygnałem kupna. Ten powstanie dopiero z chwilą wyjścia ponad górną
linię wymienionego kanału opadającego. W tej chwili jest ona na wysokości 23,10. Dla bardziej
niecierpliwych inwestorów takim zwiastunem, że idą lepsze czasy będzie przebicie w górę średniej 144
sesyjnej. Ona bowiem dosyć ładnie oddziela przejście wykresu z spokojnej stabilizacji w opadającą. W tej
chwili średnia ta jest na poziomie 22,20. Podsumowując, akcje TPSA wyglądają bardzo źle. W tej chwili
pesymista powie, że został wykonany ruch powrotny do dolnej linii kanału i lada chwila rozpocznie się mocna
przecena. Warto więc śledzić, czy akcje przebiją się przynajmniej przez poziom 19,90 − 20,60. Wówczas
powinno nastąpić uspokojenie. Prawdziwa hossa rozpocznie się dopiero po przebiciu następnych
wymienionych elementów.

 NETIA − Na wykresie są zaznaczone dwie bardzo istotne linie. Jedna to linia trendu wzrostowego,
dotycząca impulsu rozpoczętego w połowie ubiegłego roku. Do jej przebicia w dół doszło pod koniec lutego.
Wprawdzie później doszło jeszcze do mocnego wzrostu, ale konsekwencje jej przebicia widzimy do dzisiaj.
Ta trzecia linia na wykresie pokazuje jak można było wykorzystać to mocne odbicie w górę, które jak się
teraz okazuje było tylko ruchem powrotnym. Druga istotna linia to według mnie, taka trochę linia szyi. Na jej
poziomie został utworzony na początku września 2005 roku szczyt, potem na jej wysokości wykres
balansował przez cały marzec 2006, aż w końcu pod koniec maja została ona zdecydowanie przebita w dół.
Na wykresie nawet wykształcił się na początku czerwca ruch powrotny do tej linii szyi, po którym nastąpiło
pogłębienie spadku. W tej chwili trudno mówić o jakimkolwiek odbiciu w górę. Wykres, po prostu waha się
niewiele oddalając od swojego minimum. Poprawienie perspektyw dla spółki nastąpiłoby oczywiście, z
chwilą ponownego wyjścia nad linię szyi. Do sygnału kupna jednak, jest bardzo daleko. W tym przypadku,
można na przykład narysować linię trendu spadkowego łączącą szczyty z początku roku i końca kwietnia, ale
na to jest jeszcze dużo czasu, gdyż przebiegałaby ona w okolicy 5,60, czyli blisko 30% powyżej bieżących
notowań. Teraz najważniejsza jest linia szyi, która przebiega w rejonie 4,85 − 4,90.

                                        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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