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   Witam.

 WIG − INFORMATYKA − Indeks WIG−Informatyka zachowuje się w tym roku w miarę stabilnie.
Trudno tu mówić o jakimś trendzie. Raczej są to wahania w obydwie strony. Natomiast w drugiej połowie
2005 roku indeks zanotował wzrost wartości około 50%. Cały ten okres indeks był prowadzony w górę przez
średnią 89 sesyjną. To na niej zatrzymała się korekta spadkowa w październiku i listopadzie 2005. W jej
okolicach również zanotowany został dołek w połowie maja 2006, a później szczyty z 26 maja i 5 czerwca
2006. Jej  przebicie w dół również zdynamizowało spadek. Obecnie, indeks wspina się do góry i zbliża od
dołu do średniej. Ważne będzie jego zachowanie w rejonie dołka z ostatniego dnia maja to jest na 14400pkt.
Wczorajsze zakończenie sesji to 14390 więc, test tego poziomu już się zaczął. Później, na 14700 znajduje się
właśnie średnia 89 sesyjna. Dopiero po przejściu tych dwóch poziomów będzie można powiedzieć, że
następuje poprawa i realne są dalsze wzrosty. W tej chwili raczej zakładałbym, że indeks wyczerpuje
możliwości swojego wzrostu. Na wskaźniku RSI dochodzi do testowania linii trendu spadkowego, a MACD
zbliża się od dołu do linii równowagi.

 PROKOM − Podobnie nie najlepiej wygląda wykres spółki PROKOM. Tutaj dopatruję się powstałej w
tym roku linii szyi. Przez pierwsze pięć miesięcy tego roku wsparciem dla notowań był poziom tuż nad 140
złotych. To tutaj zanotowano dwa istotne dołki, jeden na początku lutego, a drugi w drugiej połowie marca.
Przebicie w dół tego poziomu doprowadziło do spadku wartości akcji do 120 złotych. Obecnie cena akcji
idzie delikatnie w górę i wczoraj osiągnęła 129 złotych. Pierwszym oporem będzie szczyt z 5 czerwca na 131
złotych. W razie jego pokonania, decydującym momentem dla przyszłości notowań będzie właśnie poziom
140 − 142 złote. Po wyjściu nad linię szyi sytuacja techniczna będzie neutralna, a nawet ze wskazaniem na
byki. Jednak droga do poziomu oporu jest jeszcze daleka. W przypadku wykresu spółki PROKOM można
również kierować się średnią kroczącą. Tutaj, bardzo dobrze sprawdzała się średnia 89 sesyjna. Inwestor
kierujący się nią mógł skorzystać z całego wzrostu aż do kwietnia 2006 roku. Ewidentny sygnał sprzedaży
średnia dała przy cenie 147 złotych w dniu 10 maja. Teraz także można kierować się tą średnią i jej pokonanie
w górę uznać za sygnał kupna. Na tą chwilę średnia jest na poziomie 140,50 i jak widać pokrywa się to z
oporem technicznym. Tak więc, najwcześniej według mnie, będzie można pomyśleć o inwestowaniu w te
akcje po przebiciu poziomu 140 złotych, a pamiętać trzeba, że pierwszy opór jest już na 131 złotych.
Wskaźniki, zarówno RSI jak i MACD potwierdzają, że spółka nie jest w trendzie wzrostowym.

 SOFTBANK − Ta spółka, podchodząc czysto technicznie wygląda dużo lepiej od Prokomu. Widać, że
wykres wykorzystuje wsparcie powstałe na szczycie z 16 września 2005 roku oraz stabilizacji z listopada
2005 roku. Są to okolice 36 złotych. Aktualnie wykres już od marca 2006 co jakiś czas testuje ten poziom i za
każdym razem udaje się go obronić. Dla odważniejszych inwestorów mogę nawet polecić próbę zakupu akcji
tej spółki z poziomem stop na 36 złotych, plus jakimś filtrem na naruszenie tego poziomu. Osobiście, jak
zwykle podparłbym się średnią kroczącą. Na tym wykresie dobrze sprawdza się ponownie średnia 89 sesyjna.
Niestety, wykres znajduje się pod tą średnią, co oznacza, że notowania spółki są przynajmniej w korekcie
spadkowej. Wyjście nad średnią powinno potwierdzić, że poziom wsparcia na 36 złotych obronił się, a spółka
podejmuje próbę powrotu do trendu wzrostowego. Średnia jest w tej chwili na wysokości 38,50, przy
wczorajszym zamknięciu sesji z ceną 37 złotych. Uważam, że warto odczekać te ewentualne 1,50 złotego
zwyżki i wejść na pewniejszy rynek niż w tej chwili, aczkolwiek wsparcie wygląda solidnie skoro tyle razy
wybroniło się.



 COMARCH − Notowania spółki COMARCH weszły pod koniec ubiegłego roku w mocny trend
wzrostowy. Cena akcji wzrosła w ciągu około pół roku o ponad 100%. Przez te ostatnie nerwowe tygodnie,
akcje Comarchu także doświadczyły dużych wahań cenowych. Notowania spadły od szczytu na 148 złotych
do poziomu 115 złotych. Jest to przecena przekraczająca 20%. Od dwóch tygodni wykres ostro pnie się w
górę. Wczoraj akcje były notowane na poziomie 140 złotych. Co to technicznie oznacza? Zacznę od tego, że
całość tegorocznego wzrostu przebiegała nad średnią 34 sesyjną. Wzrost był na tyle dynamiczny, że do
korekty musiało kiedyś dojść, ale charakter wzrostu uniemożliwiał narysowanie linii trendu wzrostowego.
Dlatego utrzymywanie się w tym dynamicznym trendzie pokazywała ta właśnie średnia. Przebicie jej w dół
dało sygnał, że rozpoczyna się korekta. Nastąpiło to około połowy czerwca. Powrót nad średnią, która obecnie
porusza się poziomo na wysokości 130 złotych daje nadzieję, że korekta została zakończona. W każdym razie
można ją traktować teraz jako wsparcie. Dołek zanotowany w drugiej połowie czerwca wypadł z kolei na
średniej 89 sesyjnej. Świadczy to o tym, że średnia ta może sygnalizować moment, do kiedy akcje Comarchu
znajdują się w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Tak więc, podzieliłem zachowanie wykresu na
okres powyżej średniej 34 sesyjnej jako krótkoterminowe i powyżej średniej 89 sesyjnej jako
średnioterminowe. W zależności w jakim horyzoncie czasowym kto inwestuje, może teraz wybrać sobie
poziom zlecenia stop. Ewidentnie natomiast, wykres wskazuje na to, że powrócił do tendencji wzrostowej.

                                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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