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   Witam.

 WIG − SPOŻYWCZY − Indeks spożywczy miał swoje pięć minut w okresie ostatniego pół roku. Od
listopada 2005 do szczytu w dniu 12 maja jego wzrost wyniósł ponad 60%. W tym czasie wykres poruszał się
w górę prawie pionowo. Korekty spadkowe jakie w tym okresie występowały były bardzo płytkie i
krótkotrwałe. Od połowy maja do połowy czerwca, jak na cały rynku tak i tutaj, doszło do mocniejszego
spadku. Indeks spożywczy oddał około 20%. Ostatnie tygodnie to odrabianie poniesionych strat. Indeks
odrobił około 50% spadku i znalazł się w rejonie średniej 55 sesyjnej i 15 tygodniowej. Jest to poziom, który
w tej chwili niewiele wyjaśnia i trzeba poczekać na następne sesje. Jest to tym bardziej potrzebne, że cały
ostatni wzrost odbył się bez żadnego "ząbka" tylko bez przerwy do góry. Po wykonaniu korekty i ponownym
podejściu w górę sytuacja byłaby bardziej klarowna. Nadzieję daje wskaźnik MACD, który znajduje się
powyżej linii równowagi.

 ELSTAROIL − Jest to jeden z rekordzistów z ostatniego roku. W tym czasie cena akcji wzrosła ponad
czterokrotnie. Maksimum cenowe zostało osiągnięte pod koniec kwietnia na poziomie 180 złotych. Ostatnie
półtora miesiąca to w miarę delikatne, biorąc pod uwagę wcześniejszy wzrost, osuwanie się wykresu.
Wczorajszy fixing na zakończenie sesji to 149 złotych. Na wykresie zaznaczyłem zarówno linię trendu
wzrostowego jak i średnie kroczące, które prowadziły wykres w górę. Są to średnie 34 i 55 sesyjna. Linia
trendu wzrostowego została przebita w dół 12 czerwca przy cenie 154 złote. Natomiast średnia 34 sesyjna
była przebita w dniu 9 czerwca przy cenie 162 złote, a 55 sesyjna także w dniu 12 czerwca przy cenie 154
złote. Jak widać cena akcji niewiele zmieniła się od tego czasu, gdyż wykres porusza się raczej w bok, ale z
małą tendencją do dołu. Niepokojący jest fakt przebicia w dół tych trzech elementów. Tym bardziej wygląda
to niedobrze, że daje się zauważyć, że średnie kroczące zachowują się teraz jak opór. Wykres nie może
przebić ich w górę a nawet odbija się od nich lekko w dół. Średnia 34 sesyjna znajduje się teraz na poziomie
156 złotych, a średnia 55 sesyjna na poziomie 162 złotych. Według mojej strategii inwestowania zalecałbym
wstrzymać się z kupnem tych akcji do czasu wyjścia wykresu nad średnie, a przynajmniej nad średnią 34
sesyjną. Poprawę sytuacji technicznej na tym papierze powinien też zasygnalizować wskaźnik MACD
poprzez wyjście nad linię równowagi.

 KRUSZWICA − Nic sobie z całego zamieszania na giełdzie nie robią akcje Kruszwicy. Wyraźny i
zdecydowany trend wzrostowy powstał tu dopiero na początku tego roku. Cena jednej akcji kosztowała wtedy
w granicach 26 złotych. Teraz po upływie trochę ponad pół roku wczorajszy fixing zakończył się ceną 61,80.
Najszybszy okres wzrostu trwał do początku kwietnia. Wówczas wykres przekroczył wartość 50 złotych.
Ostatnie trzy miesiące to mozolne wspinanie się w górę z długimi postojami i częstymi drobnymi korektami.
Trzeba mieć cierpliwość, aby wytrwać w tej inwestycji. Jednak patrząc na fakt, że w okresie od połowy maja
do połowy czerwca prawie cały rynek spadał, to akcje Kruszwicy wynagrodziły tych cierpliwych. W
poniedziałek 10 lipca wykres potwierdził obowiązujący sygnał kupna poprzez wyjście na nowe maksima
cenowe. Teraz jeszcze, został przekroczony pułap 60 złotych. Po trzymiesięcznym postoju daje to szansę
nawet na rozpoczęcie nowego impulsu wzrostowego. Dla mnie sygnałem, że ten wzrost z bieżącego tygodnia
przestaje przejawiać oznaki nowego impulsu, byłby spadek ceny poniżej wcześniejszego okresu postoju z
drugiej połowy czerwca, czyli poziomu 54,50 złotych. Ponadto cały tegoroczny wzrost jest prowadzony przez
średnią 34 sesyjną i to ona może ostrzec o niezbyt pomyślnym zachowaniu notowań dla akcjonariuszy tej
spółki. Całkiem zachęcająco wygląda wskaźnik MACD. Po blisko dwumiesięcznym zawahaniu ( postoju ) w
pobliżu linii równowagi wydaje się, że skierował się do góry.

                                        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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