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   Witam.

 TETASA − Spółka Teta zadebiutowała na rynku w listopadzie 2005 roku. Pierwsze miesiące nie były zbyt
udane dla niej. Cena akcji spadła z 13,50 do 9,80 złotych. Rok 2006 wygląda już trochę lepiej. Najpierw
odbyło się dynamiczne odrabianie strat i pod koniec stycznia kurs zbliżył się do15 złotych, a potem nastąpiło
uspokojenie notowań z dość umiarkowanymi wahaniami ceny. Zmieniała się ona w granicach 15%. Szczytem
każdorazowo były okolice 15 złotych. Pierwsze przekroczenie tego poziomu nastąpiło 5 maja, ale potem
przyszła korekta majowo−czerwcowa, która w przypadku Tety ograniczyła się do wahań w zakresie 13,50 −
15 złotych. Ostatnie cztery tygodnie to całkowita cisza na wykresie. Cena akcji niemal zamarła w przedziale
14,50 − 15 złotych. Dla mnie, może to być oznaką budowania bazy pod przyszłe wybicie. Często również jest
tak, że jak zmienność jest bardzo mała, to potem następuje wybicie i duży skok zmienności. Tak może być i w
przypadku Tety. Przez większość czasu przebywania na giełdzie wykres spółki przebywał nad średnią 55
sesyjną. Ostatnia stabilizacja także wsparła się na tej średniej. Wczoraj kurs spółki wzrósł o blisko 2% i
ustanowił historyczny rekord na zamknięcie sesji 15,50 złotych. Tylko raz i to intraday był nieznacznie wyżej
i kurs wyniósł wtedy 15,80 złotych. Na wskaźniku RSI nastąpiło przebicie w górę linii trendu spadkowego, co
jest sygnałem kupna dla niego. Wskaźnik MACD ustabilizował się tuż nad linią równowagi.

 TRAVELPL − Nie wszystkie spółki zachowują się jednak tak dobrze jak te opisywane ostatnio. Spółka
Travelpl zadebiutowała na giełdzie w lipcu ubiegłego roku. Przez pół roku wykres przebiegał prawie
poziomo. Zmiana nastąpiła w 2006 roku. Wówczas, w ciągu czterech miesięcy kurs akcji poszedł w górę o
100% z okolic 18 złotych do 41,50 złotych w dniu 4 maja. Miesięczna korekta spadkowa sprowadziła
notowania w dół do 30 złotych w dołku w dniu 13 czerwca. Zakres spadku nie odbiegał specjalnie od zakresu
innych spółek. Miesiąc później wykres podszedł pod majowy szczyt. W dniu 12 lipca cena akcji wynosiła
38,20 złotych. Można powiedzieć, że zachowanie spółki jest bardzo dobre. Tak, to prawda. Problem tkwi w
ostatnich sesjach. Wykres wyraźnie zakręca ku dołowi. Wprawdzie spadek nie jest duży, gdyż wczorajsza
cena akcji to 35,30, ale poprzez zniecierpliwienie może nastąpić przyspieszenie spadku. Proszę zauważyć, że
dobrym drogowskazem dla notowań, przez cały ten okres była średnia 34 sesyjna. Wczoraj została lekko
naruszona w dół. Mam nadzieję, że to tylko chwilowa słabość i wykres ulegnie stabilizacji. Jednak w takiej
sytuacji zalecam ostrożność. Niepokoju dodaje wskaźnik RSI, na którym została przebita w dół linia trendu
wzrostowego. Podobnie niezbyt przyjemnie wygląda MACD. Po chwilowym wyjściu nad linię równowagi,
jego obecne tempo spadku jest na tyle duże, że obawiam się zejścia pod tą linię. A będzie to sygnał sprzedaży
dla wskaźnika.

                                            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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