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   Witam.

 AMREST − Spółka AMREST zadebiutowała na giełdzie w kwietniu 2005 roku. Przez pierwsze miesiące
cena akcji oscylowała w granicach 25 złotych. W lipcu nastąpił wyskok do 30 złotych, a prawdziwa hossa
rozpoczęła się w listopadzie 2005 roku. Do końca stycznia 2006 jedna akcja spółki podrożała do blisko 50
złotych. Od tego czasu, czyli mija już pół roku, wykres wahał się pomiędzy 39 a 50 złotych. Cały ten okres
wygląda jak fala płaska z podwójnym testowaniem wsparcia na 39 złotych. Układ ten, daje nadzieje, że z
chwilą wybicia w górę rozpocznie się nowa fala wzrostowa rzędu podobnego, do tego z przed stabilizacji.
Dołki w niej zostały wyznaczone na początku marca i w połowie czerwca. Od trzech tygodni kurs akcji pnie
się w górę. Proszę zwrócić uwagę, że od 40 do 49 złotych akcje zdrożały w kilka sesji. To dynamiczne
odrabianie strat może świadczyć o dużej sile, która drzemie w tym papierze. Później, nastąpił kilku sesyjny
postój przed szczytem i w końcu wczoraj po wzroście o 6% wykres wyszedł na nowe maksimum. Jest to
bezwzględnie sygnał kupna. O ewentualnym fałszywym wybiciu świadczyłby spadek poniżej 48 złotych, ale
impet z jakim wykres rośnie dobrze wróży na przyszłość. Wskaźnik RSI potwierdza otrzymany sygnał, gdyż
przebił w górę linię trendu spadkowego. Wskaźnik MACD jest nad linią równowagi.

 CCC − Jest to jedna z najdynamiczniej rosnących spółek. W czasie hossy w 2005 roku cena akcji zdrożała
z 14  do 47 złotych. Odbyło się to od lipca 2005 do maja 2006 roku. Najważniejsze w wykresie jest jednak to,
że pomimo złego okresu dla akcji w czasie majowo−czerwcowego spadku, CCC zachowała się bardzo
stabilnie. Minimum cenowe wyniosło 40 złotych. Po tak dużym wzroście wynoszącym ponad trzykrotność
pierwotnej ceny korekta zabrała tylko 15%. Jest to oznaka bardzo dużej siły papieru lub świadczy o dużym
skupieniu jego walorów. Zapewne przyczyną jest i jedno i drugie. Najszybsze odrabianie
majowo−czerwcowych strat odbyło się pomiędzy 22 czerwca a 10 lipca. Ostatnie siedem sesji to konsolidacja
prawdopodobnie przed atakiem na szczyt. Kurs akcji zmienia się w wąskim przedziale 44 − 44,90 złotych.
Według mnie, w każdej chwili może wystąpić sesja, na której będzie mocny wzrost kursu. Dla inwestora
kierującego się techniką należało by poczekać na wybicie i ustanowienie nowego maksimum. Jeżeli ktoś nie
chce czekać, to musi pogodzić się, że obecnie najlepszym poziomem stop jest dopiero poziom 40 złotych.
Sądzę, że po tak niedawnym, stabilnym zachowaniu, trudno teraz obawiać się, że nagle wystąpią spadki i
przebicie tego wsparcia. Wskaźniki potwierdzają dobre perspektywy dla spółki CCC.

                            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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