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   Witam.

 Unimil − Spółka jest od 24 listopada w średnioterminowym trendzie wzrostowym, kiedy to ustanowiony
został dołek przy cenie 25,50 złotych. Od tego momentu, do 24 lipca 2006 roku kurs akcji podlegał zwyżce.
Szczyt został ustanowiony na 55,80 złotych. Na wykresie ciągle obowiązuje średnioterminowa linia trendu
wzrostowego. W tej chwili jest ona na wysokości 44 złotych. Wsparciem jest także szczyt z 12 maja na
poziomie 47,90 złotych. Te dwa czynniki decydują o trendzie w średnim terminie. Tak jak większość spółek,
tak i Unimil, odbył korektę spadkową w połowie czerwca. Zanotowany wówczas w dołku kurs akcji wynosił
38,60 złotych. Straty zostały szybko odrobione i notowania wyszły na nowe maksima. Ten półtoramiesięczny
wzrost opisuje krótkoterminowa linia trendu wzrostowego. Niestety została ona przebita w dół w dniu 1
sierpnia przy cenie 52,30 złotych. Stanowi to więc pewne zagrożenie, że obecna faza wzrostu wyczerpała się i
nadszedł czas korekty spadkowej. W średnim terminie, jak już napisałem, trend wzrostowy dalej obowiązuje.
Na wskaźniku RSI sytuacja jest podobna. W średnim terminie wsparciem jest zaznaczona na wykresie
pozioma linia wsparcia. W krótkim, trend wzrostowy został zakończony poprzez przebicie w dół linii trendu
wzrostowego. W czasie całego trendu wzrostowego wskaźnik MACD znajdował się nad linią równowagi.
Teraz też tak jest, ale coraz szybciej zniżkuje i zbliża się do testu tej linii.

 Techmex − W tym przypadku, spółka znajduje się w średnioterminowym trendzie spadkowym. Po
debiucie giełdowym w maju 2004 roku cena akcji oscylowała w granicach 30 złotych. Kolejne miesiące
przyniosły zdecydowany trend spadkowy, podczas którego kurs akcji spadł w sierpniu 2005 roku do poziomu
10,90 złotych. Jest to historyczne minimum obowiązujące do tej pory. Od sierpnia 2005 do maja 2006 roku
akcje Techmexu próbowały wyrwać się z pod władzy niedźwiedzi. Przez te 9 miesięcy obowiązywała linia
trendu wzrostowego. Na szczycie w dniu 12 maja cena jednej akcji wynosiła 19,50 złotych. Jak z tego
wynika, wykresowi nie udało się dojść do poziomów z pierwszych tygodni notowań spółki, czyli w rejony 30
złotych. Można nawet ten okres zwyżki traktować jako korektę wcześniejszego spadku, tym bardziej, że
wzrost był bardzo nietrwały z częstymi mocnymi spadkami. Linia trendu wzrostowego została przebita w dół
na przełomie maja i czerwca. W tej chwili, należy oczekiwać na możliwość wykreślenia nowej linii trendu
spadkowego. Zaprzeczeniem takiego scenariusza byłoby pokonanie majowego szczytu. Wsparciami w czasie
ewentualnych spadków są poziomy wcześniejszych dołków 13,95, 12,65 oraz 10,90 złotych. Na wskaźniku
RSI najprawdopodobniej powstała mocna linia trendu spadkowego, poprzez ustanowienie szczytu wskaźnika
poniżej wcześniejszego. Wskaźnik MACD cały czas waha się wokół linii równowagi nie dając jasnych
sygnałów co do kierunku.

                                        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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