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   Witam.

 WIRR − Wykres indeksu WIRR obejmuje zakres tylko obecnego 2006 roku. Proszę zauważyć jak on różni
się od wykresu indeksu największych spółek WIGu20. Tylko w 2006 roku indeks WIRR podwoił swoją
wartość. Wprawdzie korekta spadkowa z okresu maj − czerwiec była dosyć głęboka, gdyż odebrała około
25% wartości licząc od szczytu, ale pomimo to, indeks małych spółek nie tylko dalej jest w hossie, ale także
od ponad tygodnia jest na najwyższym poziomie w swojej historii. Według analizy technicznej, to wyjście na
nowe maksima jest potwierdzeniem sygnału kupna, a poprzedni majowy szczyt na 10300 punktów jest
aktualnie wsparciem. Indeks WIRR od bardzo dawna zachowuje się całkowicie trendowo, a jego kierunek
ruchu jest prowadzony przez średnią 15 sesyjną. Można to zaobserwować na dołączonym wykresie. Dlatego
uważam, że średnia ta jest najlepszym wskaźnikiem dla indeksu WIRR o preferowanym aktualnie kierunku
ruchu. W tej chwili średnia zbliża się do poziomu 10300 punktów, a piątkowa wartość indeksu to 10727
punktów. Na wskaźniku RSI takim sygnałem, że zbliża się niebezpieczny spadek byłoby przebicie w dół
zaznaczonej na wykresie poziomej linii wsparcia. Wskaźnik MACD stabilnie utrzymuje się nad linią
równowagi.

 TETASA − Spółką o największym wpływie na indeks WIRR jest TETASA. Spółka zadebiutowała na
GPW w listopadzie 2005 roku i właściwie niczym szczególnym, jak na razie, się nie wyróżniła. Jej notowania
przez dłuższy czas oscylowały w granicach 12 − 16 złotych, ale cały czas z lekkim nachyleniem wzrostowym.
Ten okres bardzo dobrze oddaje wskaźnik RSI, gdzie powstała pozioma linia wsparcia przy wartości 40, ale
jednocześnie wskaźnik nie wchodził w obszar wykupienia. Jest to obrazek wskaźnika jak z trendu bocznego.
Podobnie wygląda wskaźnik MACD, który poziom linii równowagi jedynie delikatnie naruszał w dół, ale w
górę jego ruchy były coraz płytsze. Po około 8 miesiącach takiego zachowania wydaje się, że ostatnie dni
mogą przynieść przełom w zachowaniu spółki. Pod koniec września doszło do wybicia w górę, ponad górne
ograniczenie wahań z tych kilku miesięcy. Obecnie linia ta jest na poziomie 16,60 złotych i należy uważać ją
za mocne wsparcie. Piątkowy kurs akcji TETYSA to 18,60 złotych. Biorąc pod uwagę długi czas trwania we
względnej stabilizacji, obecny ruch wzrostowy może być dosyć znaczący, a stosunkowo niedawne wybicie
stwarza jeszcze dobre warunki do inwestycji w te akcje. Dość powiedzieć, że obecny impuls wzrostowy na
spółce, można porównać tylko z okresem początku roku. Tak więc uważam, że zachowanie spółki w
najbliższym czasie może bardzo ucieszyć jej aktualnych akcjonariuszy. Oczywiście, ewentualne przebicie w
dół wymienionego wsparcia będzie sygnałem, że jeszcze jednak dobry czas dla spółki nie nadszedł. W
przypadku realizacji pozytywnego scenariusza sądzę, że dobrym parametrem kontynuowania trendu
wzrostowego będzie średnia 15 sesyjna.

 ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE − Jeśli ktoś nie mógłby się dopatrzyć na wykresie, to tutaj obejmuje on
również okres tylko jednego 2006 roku. Piszę tak dlatego, gdyż wzrost spółki jest bardzo spektakularny.
Zresztą, już zwracałem uwagę kiedyś na tą spółkę. Na koniec 2005 roku cena akcji była warta 32,20 złotych, a
piątkowy kurs to 132,50 złotych. Jak z tego wynika kurs akcji wzrósł w tym roku czterokrotnie w górę. Już na
wiosnę spółka pokazała swoje niesamowite możliwości i od 20 marca do 24 kwietnia akcje zdrożały z 36 do
78 złotych. W ciągu miesiąca podwoiły swoją wartość. Korekta majowo − czerwcowa nie odbiegała od tych,
jakie były na innych spółkach, ponieważ spadek od szczytu wyniósł w granicach 30%. Korekta naprawdę
solidna, a proszę zobaczyć jak ona obecnie wygląda na wykresie. Już pod koniec lipca wykres podszedł pod
majowy szczyt i po miesiącu stabilizacji nastąpiło pokonanie szczytu. Ten fakt zmobilizował popyt na tyle
mocno, że miniony miesiąc doprowadził do kolejnego wzrostu o ponad 50%. Rynek akcji Energomontażu
Południe wygląda na tak rozgrzany, że spokojnie można uznać, że w wypadku kontynuowania wzrostu,
średnia 15 sesyjna na pewno nie będzie przebita w dół. Natomiast, przebicie jej w dół może być początkiem
jakiejś większej korekty. Dlatego jej bieżący poziom uznałbym za odpowiedni do ustawienia zlecenia stop.
Jest to w tej chwili wartość 110 złotych, ale średnia dynamicznie rośnie. Na wskaźniku RSI obowiązuje linia
trendu wzrostowego i ona również ostrzeże przed ewentualną korektą. Najwyższa wartość wskaźnika MACD
od kilku lat pokazuje, że wprawdzie może dojść do korekty, ale jednocześnie, że impuls wzrostowy jest
bardzo mocny.



 CSS − Kolejną spółką, która wyszła na nowe maksima cenowe i prawdopodobnie ma dobre perspektywy
przed sobą to CSS. Swoje możliwości wzrostowe spółka pokazała w okresie od 5 grudnia do 20 lutego kiedy
to kurs akcji wzrósł z 13 do 22,50 złotych. Ważnym elementem na wykresie jest długi czas odbywania
korekty spadkowej. Szczyt został wyznaczony 20 lutego przy cenie 22,50 złotych, a pokonanie w górę linii
trendu spadkowego nastąpiło 21 września przy cenie 21,64 złotych. Korekta trwała więc siedem miesięcy.
Najniższy kurs zanotowany w jej trakcie to 17,35 złotych. Po tak w sumie, długim okresie niepewności co do
dalszego trendu, obecne wybicie w górę ma szansę być dosyć mocne. Piątkowy kurs akcji CSS to 23,61
złotych. Potencjał do wzrostu widać dobrze po tym, że prawie każda sesja kończy się białym korpusem
świeczki dziennej. Wsparcie na wykresie CSS widziałbym na przebitej w górę linii trendu spadkowego. Jej
aktualny poziom to 21 złotych. Ponadto w rejonie 22 złotych nastąpił ostatnio krótki postój we wzroście, co
może skutkować, że poziom ten będzie wystarczającym wsparciem. Tak to wygląda na wykresie liniowym,
natomiast na wykresie świecowym, warto zwrócić uwagę, że maksimum intraday zanotowane w dniu 17
lutego na 23,80 złotych. Poziom ten, powinien zostać pokonany na zamknięcie sesji, aby stwierdzić, że
faktycznie cena akcji osiągnęła swoje nowe maksimum. Bliskość tego poziomu może wpłynąć aktualnie, na
pojawienie się jakiejś korekty spadkowej, aczkolwiek wsparcie w rejonie 21 złotych wydaje się bardzo
mocne. Wskaźniki potwierdzają, że spółka jest w trendzie wzrostowym.

 TELL − Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2005 roku. Po pierwszych wahaniach kursu w
obydwie strony, w grudniu doszło do wzrostu ceny akcji. Notowania wzrosły z 45 do 79 złotych w dniu 18
kwietnia, a maksimum cenowe zostało osiągnięte w dniu 12 maja na 79,40 złotych. Ten zimowy wzrost
pokazuje, że spółka może rosnąć w dość znacznym tempie, szczególnie, że przyspieszenie wzrostu nastąpiło
od połowy lutego. Korekta rozpoczęta w maju trwała do pierwszych dni października. Była ona stosunkowo
płytka, gdyż najniższy kurs w tym czasie to 66 złotych. To gwarantuje, że ewentualna inwestycja w akcje
Tella jest obarczona małym ryzykiem. Przy piątkowej cenie akcji na 71,70 poziom stop ustawiony nawet na
minimum cenowym z ostatniego okresu nie przekracza 10%. Najważniejsza informacja płynąca z wykresu, to
taka, że po kilkumiesięcznej korekcie, na początku października doszło do przebicia w górę linii trendu
spadkowego, co powinno rozpocząć nowy impuls wzrostowy. Potwierdzeniem tego jest fakt, że na wskaźniku
RSI, również doszło do przebicia takiej samej linii, a na wskaźniku MACD następuje test od dołu linii
równowagi. Gdyby nastąpiło jej trwałe przebicie, to byłby to pierwszy raz od czterech miesięcy przypadek, że
wskaźnik jest nad tą linią. Sądzę, że bardzo dobrym i mocnym wsparciem na wykresie akcji spółki jest
poziom pokonanej linii trendu spadkowego. Jej aktualny poziom to 69,40 złotych, czyli tylko troszkę ponad
3% poniżej piątkowego kursu. Jest to wielki plus ewentualnej inwestycji w akcje TELLa.

 NOVITUS − To kolejna spółka w dzisiejszej analizie, która zadebiutował na GPW pod koniec ubiegłego
roku. Zakres wahań kursu akcji z tego roku to 14,40 − 17,85 złotych. Jest to na tyle wąski przedział, że trudno
tu mówić o możliwości zainwestowania w tą spółkę. Tak było od grudnia 2005 roku do ostatnich dni września
2006 roku. Właśnie pod koniec września, a dokładnie 28 września, nastąpiło wybicie, a cena akcji
dynamicznie ruszyła w górę. Piątkowy kurs akcji to już 21,10 złotych, przy czwartkowym maksimum
intraday na 22 złote. Co szybsi inwestorzy mogli dopatrzyć się na wykresie spółki, linii trendu spadkowego,
która została przebita w górę już pod koniec sierpnia przy cenie 16 złotych. Bezpieczniej było zdecydować się
na inwestycje po przebiciu wcześniejszego maksimum. Wsparciem jest w tej chwili szczyt z kwietnia na
17,85 złotych i mała luka hossy z 3 października na 19,10 złotych. Ponadto, jak na większości spółek z
indeksu WIRR można posiłkować się średnią 15 sesyjną, która jest w tej chwili na wysokości 18,30 złotych i
dynamicznie rośnie. Stąd, wydaje mi się, że już poziom 19,10 ma szansę być skutecznym wsparciem dla
spółki. Wybicie w górę i rozpoczęcie fazy wzrostu potwierdzają wskaźniki. Wskaźnik RSI przebił w  górę
linię trendu spadkowego oraz osiągnął najwyższy poziom w historii notowań spółki. Podobnie jest z
wskaźnikiem MACD, na którym jeszcze wyraźniej widać rozpoczęcie trendu wzrostowego.

                               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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