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   Witam.

 ABG − Spółka była w trendzie wzrostowym od października 2004 roku. Wzrost ten charakteryzował się
małym nachyleniem w górę oraz bardzo częstymi korektami spadkowymi. Cena akcji w okresie prawie
półtora roku do stycznia 2006 wzrosła od 5,50 do 10,50 złotych. Później nastąpił półroczny trend spadkowy,
który sprowadził cenę akcji w dniu 16 czerwca 2006 roku do 7,05. Ostatni miesiąc to czas wąskiej stabilizacji
pomiędzy 7,95 a 8,40 złotych. Na wykresie zaznaczone są zarówno ta wcześniejsza linia trendu wzrostowego
jak i późniejsza linia trendu spadkowego. Ten półroczny spadek był prowadzony również przez średnią 55
sesyjną. Pod koniec lipca wykres wyszedł nad linię trendu spadkowego oraz przebił w górę średnią 55
sesyjną. Początek sierpnia to ruch powrotny do przebitych w górę tych dwóch elementów. Wczoraj, nastąpiło
potwierdzenie wejścia spółki w lepszy okres notowań i został pokonany szczyt z 7 czerwca na 8,50 oraz
późniejsze szczyty na 8,40 złotych. Na wskaźniku RSI straciła już swe znaczenie linia trendu spadkowego i
można pokusić się o narysowanie linii trendu wzrostowego. Wskaźnik MACD od miesiąca znajduje się
powyżej linii równowagi i jest to pierwszy taki okres od blisko pół roku. Wiele więc czynników analizy
technicznej wskazuje na możliwość trwalszego wzrostu ceny akcji. Ewentualny poziom zlecenia stop należy
ustawić na ostatnim dołku na 7,95 złotych lub na średniej 55 sesyjnej, która aktualnie jest na podobnej
wysokości.

 BORYSZEW − Tej spółki trend wzrostowy trwał od połowy sierpnia 2005 do 19 stycznia 2006 roku. Za to
skala wzrostu była bardzo duża, gdyż cena akcji wzrosła od około 15,00 do 35,50 złotych. Przez kolejne
cztery miesiące, po małym spadku, kurs akcji ustabilizował się w przedziale 27,50 − 32 złote. Najgorszy
okres dla notowań akcji Boryszewa to czas od połowy maja do połowy czerwca. Wówczas, po bardzo
dynamicznym spadku cena akcji w dniu 13 czerwca wyniosła 19 złotych. Od tego czasu cena akcji nieśmiało
rośnie odrabiając to, co straciła w tym wymienionym okresie jednego miesiąca. Na wykresie zaznaczone są
trzy linie trendu. Ostatnia obowiązująca to linia trendu spadkowego. Jest ona obecnie na wysokości 25,20
złotych, przy wczorajszym kursie akcji wynoszącym 24,40 złotych. Jak z tego widać do przebicia linii trendu
niewiele brakuje, więc na pewno warto obserwować zachowanie kursu względem tej linii. Pierwszą oznaką
poprawy na wykresie było wyjście nad średnią 55 sesyjną i ten czynnik może dodać sił bykom w
przełamywaniu linii trendu. Na wskaźniku RSI taka właśnie linia została pokonana już pod koniec czerwca.
Teraz obowiązującą jest linia trendu wzrostowego. Wskaźnik MACD wyszedł i od dwóch tygodni utrzymuje
się nad linią równowagi.

 PGNIG − Spółka jest na giełdzie od września 2005 roku. Jej debiut jak wszyscy dobrze pamiętają był
bardzo okazały. Inwestorzy nabywający akcje w ofercie pierwotnej mogli je sprzedać z bardzo dobrym
zyskiem już na pierwszej sesji notowań. W kolejnych miesiącach notowań tylko raz cena akcji zbliżyła się do
tej z pierwszych dni, czyli była w rejonie 4 złotych i było to w połowie maja. Najczęściej jednak kurs akcji
przebywa w przedziale 3,30 − 3,60 złotych. Ostatnie tygodnie to ciągłe pogarszanie się wskazań analizy
technicznej. Warto odnotować, że cena akcji tylko kilka razy i to na krótko schodziła poniżej 3,28 złotych. W
połowie listopada było to przez dwie sesje i wówczas odnotowane zostało minimum intraday 3,13 złotych,
pod koniec listopada również było to przez dwie sesje, dwukrotnie na krótko w lutym był naruszany ten
poziom oraz obecnie. Aktualne naruszenie trwa już pięć sesji i na pewno jest najdłuższe od początku notowań
spółki na giełdzie. Dodatkowo przez dwa ostatnie dni zakończenie sesji wypada na najniższym poziomie w
historii. Poprzednie minimum było w dniu 16 listopada na 3,24 złotych. Są to bardzo negatywne objawy,
które mogą sugerować poważniejszą zniżkę kursu. Małą nadzieję na poprawę można było mieć w okresie od
20 czerwca do 20 lipca, kiedy to obowiązywała narysowana na wykresie krótkoterminowa linia trendu
wzrostowego. Przebicie jej w dół oraz spadek poniżej dołka na 3,40 złotych z 25 lipca, spowodowało znaczne
pogorszenie na wykresie. Wówczas została również przebita linia trendu wzrostowego na wskaźniku RSI oraz
odbicie w dół od linii równowagi na wskaźniku MACD. Dla mnie sygnałem powrotu do neutralnego
wskazania będzie przekroczenie przez kurs akcji poziomu 3,40 złotych. Szansą na lepszy i trwalszy okres
będzie dopiero wyjście notowań nad 3,60 złotych.



 ŚWIECIE − Kolejna spółka miała swój dynamiczny wzrost kursu w okresie od października 2005 do 20
marca 2006 roku. Cena akcji wzrosła wtedy od 39 do 67 złotych. Następne dwa miesiące to konsolidacja w
niewielkiej odległości od szczytu 61 − 67 złotych. Tak jak dla większości akcji, największy spadek został
odnotowany w drugiej połowie maja, kiedy to dołek korekty spadkowej wyniósł 52,80 złotych. Cały czerwiec,
lipiec i początek sierpnia to ciągły wzrost notowań z ustanowieniem nowego szczytu w dniu 25 lipca 2006
roku. Było to równoznaczne z sygnałem kupna, który zresztą można było wykreślić trochę niżej na podstawie
opadającej linii zaznaczonej na wykresie. Wczorajsze zakończenie sesji to 79,30 złotych. Wsparciem jest
oczywiście poziom poprzedniego szczytu na 67 złotych ( poziom zaznaczony poziomą linią na wykresie ).
Trochę wyżej, gdyż na poziomie 71,20 złotych znajduje się dołek korekty z ostatniego dnia lipca. On też
powinien stanowić wsparcie. Po tak dynamicznym wzroście można w najbliższym czasie spodziewać się
jakiegoś spadku, ale dopóki obydwa wsparcia nie zostaną pokonane to trend wzrostowy będzie obowiązywał.
Na wskaźniku RSI obowiązuje linia trendu wzrostowego, a wskaźnik MACD jest zdecydowanie nad linią
równowagi.

 WILBO − Jest to spółka, która w ostatnim roku nie wyróżniała się specjalnym wzrostem kursu akcji.
Raczej od dłuższego czasu jej notowania wahają się w rejonie 3 złotych. Nawet w okresie od marca 2005 do
marca 2006 przedziałem wahań było 1,75 − 2,50 złotych. Dopiero ostatnie pół roku to aprecjacja kursu i
przekroczenie z początkiem kwietnia 2006 roku 3 złotych. Majowo − czerwcowy spadek spowodował
przerwę i przyniósł spadek z 3,45 do 2,55 złotych. Był on więc dosyć głęboki. Jednak powrót do wzrostu
nastąpił bardzo szybko. Wczoraj, został nawet ustanowiony nowy szczyt i po wzroście 7,7% zakończenie sesji
wyniosło 3,63 złotych. Jak w każdym takim przypadku jest to nowy sygnał kupna, a wsparciem powinien być
poprzedni szczyt, czyli poziom 3,45 złotych. Dołek ostatniej korekty spadkowej to poziom 3,16 i również
powinien być wsparciem. Na wskaźniku RSI obowiązuje linia trendu wzrostowego, a wskaźnik MACD jest
nad linią równowagi.

                                            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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