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   Witam.

 Barlinek − Spółka zadebiutowała na giełdzie we wrześniu 2005 roku. Pierwsze miesiące, a dokładnie do
lutego 2006 roku notowania były bardzo stabilne. Cena akcji wahała się w przedziale 8,00 − 9,50 złotych.
Kolejne dwa miesiące przyniosły spore ożywienie na rynku akcji Barlinka. Cena wzrosła z 9 złotych do 13,95
złotych. Późniejszy rozwój sytuacji odpowiada ogólnej koniunkturze giełdowej. Od maja do połowy czerwca
nastąpił spadek, co w przypadku tych akcji oznacza obniżenie notowań do 10,50 złotych, a następnie
inwestorzy przystąpili do odrabiania strat. Pod koniec lipca został osiągnięty pułap 13 złotych i tak zostało już
do dzisiaj. Okres ostatniego wzrostu opisuje zarówno średnia 15 sesyjna jak i zaznaczona na wykresie linia
trendu wzrostowego. W minionym tygodniu linia ta, na tyle zbliżyła się do aktualnych notowań, że
nadchodzące dni mogą być decydujące dla krótkoterminowego zachowania spółki. Na wykresie wskaźnika
RSI są narysowane trzy ostatnie linie trendu. Jak widać, sprawdzają się one dosyć dobrze. Aktualna linia
trendu wzrostowego wciąż obowiązuje, jednak ostatnie skierowanie się wskaźnika w dół może być sygnałem,
że w najbliższym czasie dojdzie do osłabienia notowań. Wówczas, zyskałaby na znaczeniu linia łącząca
szczyty z kwietnia i lipca. Taki układ mógłby na dłużej wykluczyć trend wzrostowy na spółce. Również
wskaźnik MACD delikatnie "zawija" ku dołowi. Tak więc, ciągle trend wzrostowy obowiązuje, ale pojawiają
się niebezpieczne oznaki, do których popyt nie może dopuścić.

 Orbis − Na wykresie spółki Orbis widzimy, że szczyt został także osiągnięty w drugiej połowie kwietnia.
Cena akcji wynosiła w tym czasie 50,90 złotych. Majowo − czerwcowy spadek spowodował, że notowania
spadły w dniu 13 czerwca do 40 złotych. Późniejszy wzrost doprowadził wykres do majowego szczytu, gdyż 
2 sierpnia akcje Orbisu kosztowały 50,70 złotych. Wsparciem jest w tej chwili poprzedni szczyt zanotowany  
7 lipca na 47 złotych oraz linia trendu wzrostowego, która dotarła do poziomu 46,50 złotych. Niepokoi trochę,
cofnięcie się notowań akurat z poziomu wcześniejszego ekstremum, gdyż zawsze może powstać formacja
podwójnego szczytu. W tej chwili jednak trend wzrostowy dalej obowiązuje, a wsparcia bronią się. Innym
zagrożeniem jest naruszenie w dół linii trendu wzrostowego na wskaźniku RSI. Może to źle wróżyć
wsparciom z rynku kasowego. Trzeba jednak poczekać na potwierdzenie przebicia. Wskaźnik MACD
zawrócił w dół, ale ma jeszcze do linii równowagi trochę miejsca na spadek.

 Stalprodukt − Jest to jedna z najsilniejszych spółek na giełdzie. Pod koniec września 2005 roku cena akcji
oscylowała w granicach 60 złotych. Wówczas rozpoczął się okres dynamicznego wzrostu kursu akcji. Po
siedmiu miesiącach, czyli na początku maja jedna akcja Stalproduktu kosztowała 270 złotych. Później, tak jak
na większości spółek doszło do korekty spadkowej, w czasie której pod koniec czerwca zostało osiągnięte
ówczesne minimum cenowe na poziomie 230 złotych. Wynika z tego, że po tak dużym wzroście korekta
rzędu 15% jest naprawdę niczym. Swą siłę spółka udowodniła w następnych tygodniach. Już pod koniec lipca
został przebity w górę wcześniejszy szczyt i rozpoczął się nowy impuls wzrostowy. Piątkowa cena
zamknięcia to 308,50 złotych. Wsparciem jest szczyt z początku maja na wysokości 270 złotych. Na wykresie
zaznaczyłem półtoramiesięczną linię trendu wzrostowego. Jest ona teraz w rejonie 282 złotych. Dopóki
wykres przebywa nad tymi wsparciami, to dla akcji Stalproduktu zdecydowanie, nawet w krótkim terminie,
obowiązuje sygnał kupna. Zresztą, także nie ma wątpliwości co do przebiegu wskaźnika RSI, na którym
obowiązuje linia trendu wzrostowego, a wskaźnik MACD cały czas pnie się w górę będąc 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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