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   Witam.

 CIECH − Spółka Ciech wykazała się w 2005 roku bardzo ładnym trendem wzrostowym. Trwał on od
końca kwietnia 2005 do 21 kwietnia 2006 roku. Kurs akcji wzrósł wtedy od około 24 do 58,70 złotych.
Szybszy etap wzrostu był prowadzony przez średnią 15 sesyjną, a głębsze korekty zatrzymywały się w rejonie
średniej 55 sesyjnej. Majowo − czerwcowy spadek sprowadził w czerwcu cenę akcji w okolice 42 złotych.
Korekta wyniosła więc blisko 30%. Obecne odrabianie strat odbywa się etapami. Następuje szybki skok ceny
w górę, a potem dłuższy przystanek. Można narysować linię trendu wzrostowego tego odreagowania. Jest ona
w tej chwili na wysokości 50 złotych, przy piątkowej cenie akcji wynoszącej 57,50 złotych. Jak z tego
wynika, wykres doszedł już bardzo blisko kwietniowego szczytu. Wydaje się, że w najbliższym czasie może
dojść do jego testu, a w przypadku pokonania, popyt powinien zwiększyć zakres działania na spółce.
Wsparcie na 50 złotych wynikające z linii trendu jest tym decydującym, ale można zauważyć na wykresie, że
w dniu 12 października powstała luka hossy z jej dolnym ograniczeniem na 53,50 złotych. Sądzę, że i to
wsparcie jest dosyć silne. Kolejnym, położonym jeszcze bliżej aktualnej ceny jest wsparcie wynikające z
przebicia w górę lokalnego szczytu z dnia 12 i 13 września znajdującego się na poziomie 55,20 złotych.
Oporem jest oczywiście szczyt wszech czasów z kwietnia będący na 58,70 złotych. Na wskaźniku RSI
powstała pozioma linia wsparcia, która ogranicza spadki wskaźnika. Wskaźnik walczy o trwalsze wejście w
strefę wykupienia. Wskaźnik MACD obronił na ostatniej korekcie linię równowagi i zaczął w ruch w górę.

 ELZAB − Podobna sytuacja co na Ciechu, jest na spółce Elzab. Tutaj, trend wzrostowy powstał w połowie
listopada ubiegłego roku i jego szczyt został ustanowiony w dniu 19 maja 2006 roku. W tym czasie kurs akcji
zwyżkował od 15 do 33,10 złotych. Jak na okres pół roku osiągnięcie bardzo dobre. Późniejszy spadek
trwający do połowy czerwca był dosyć dotkliwy, gdyż jedna akcja spółki na dołku w dniu 14 czerwca była
warta 21,70 złotych. Prawdziwe odrabianie strat zaczęło się z początkiem sierpnia. Niedawno, bo na
przełomie września i października doszło do korekty tego wzrostu, a zaczęła się ona w niedużej odległości od
majowego szczytu. Dołek tej korekty jest obecnie ważnym wsparciem dla spółki i znajduje się on na
wysokości 29,90 złotych. Zakończenie jej nastąpiło tydzień temu w poniedziałek i w ciągu ubiegłego tygodnia
cena akcji wzrosła o niemal 7,5% naruszając w piątek szczyt z maja. Piszę naruszając, gdyż przy wartości
majowego szczytu 33,10 piątkowa cena zamknięcia wyniosła 33,19 złotych. Przebicie jest więc naprawdę
niewielkie. Należałoby poczekać na potwierdzenie tego przebicia w nadchodzącym tygodniu. Nie muszę
dodawać, że wyjście na tegoroczne szczyty będzie sygnałem kupna. Na wykresie zaznaczyłem linię trendu
wzrostowego z początkiem w połowie lipca. Linia ta, jest obok poziomu 29,90 złotych, wsparciem dla
notowań i jej aktualny poziom to 31,40 złotych. Przy tak blisko położonych wsparciach wydaje się, że
inwestycja w spółkę Elzab jest korzystna z punktu widzenia stosunku ryzyko/zysk.  Wskaźnik RSI wszedł w
strefę wykupienia, a wsparcie ma przy wartości 50. Wskaźnik MACD w czasie ostatniej korekty obronił
poziom zerowy i ruszył ku górze.

 BARLINEK − Spółka Barlinek zadebiutowała na giełdzie we wrześniu 2005 roku. Po kilku miesiącach w
miarę stabilnych notowań doszło pod koniec lutego do wybicia w górę. Kurs akcji wzrósł z 9 do 13,95 złotych
osiągniętych na przełomie kwietnia i maja. Trend wzrostowy trwał troszkę ponad dwa miesiące i potem razem
z całym rynkiem doszło do majowo − czerwcowej korekty spadkowej. Dno zostało ustanowione najpierw 24
maja na 10,55, a potem 14 czerwca na 10,65 złotych. Od pierwszych dni sierpnia wykres waha się niedaleko
osiągniętego szczytu. Zakres notowań to 13 − 13,89 złotych. Takie ustabilizowanie wpływa dodatnio na tak
zwane "uklepanie dna". Cena akcji przez dwa miesiące utrwaliła wsparcie na poziomie 13 złotych i należy je
uznać za bardzo solidne. Tak też stało się z notowaniami Barlinka. W ostatni czwartek doszło do wzrostu o
ponad 6%, który spowodował wybicie w górę i ustanowienie nowego historycznego maksimum notowań



spółki. Jest to sygnał kupna, tym bardziej, że w bardzo niepewnym dniu jakim był piątek cena akcji spadła o
symboliczne 0,34%. Nowe maksimum cenowe to 14,60, a piątkowe zakończenie sesji to 14,55 złotych. W
obydwa te dni maksimum intaraday wyniosło 14,80 złotych. Mocnym wsparciem jest poziom 13 złotych, ale
także jest nim szczyt z przełomu kwietnia i maja na 13,95 złotych. Patrząc na to jak wyglądał wzrost z marca i
kwietnia, można domyślać się, że i tym razem będzie on prowadzony przez średnią 15 sesyjną. Wskaźnik RSI
potwierdził sygnał kupna z rynku kasowego, gdyż została przebita na nim linia trendu spadkowego. Wskaźnik
MACD obronił linię równowagi i ruszył do wzrostu.

 STRZELEC − Teraz trochę o ulubionej we wrześniu i październiku spółce szybkich inwestorów, czyli
daytraderowców. Według analizy technicznej w dniu 6 października doszło do sygnału kupna na skutek
osiągnięcia tegorocznego maksimum. Cena akcji wzrosła w tym dniu o 33% z 1,50 do 2 złotych. Powstała
świeczka z bardzo długim białym korpusem. Jego połowa wypada na poziomie 1,77 złotych. Natomiast szczyt
z 19 maja wyniósł 1,70 złotych. Później jeszcze, w ostatnich dniach września kurs akcji odbił się w dół od
tego poziomu. To powoduje, że wsparcie na poziomie 1,70 złotych zyskało na swoim znaczeniu. Mamy więc
obecnie dwa ważne poziomy wsparcia. Jedno na 1,77, a drugie na 1,70 złotych. Po dwudniowym rajdzie w
dniach 6 i 9 października, kiedy to maksimum intraday wyniosło 2,45 złotych przyszła kolej na realizację
zysków. Najpierw była ona dosyć emocjonalna, a cena akcji zmieniała się w granicach o ponad 10%, a na
ostatnich dwóch sesjach zmiany dzienne były już spokojne i wyniosły −2,2% i 0%. Kurs akcji wyniósł w
czwartek i piątek 1,78 złotych. To uspokojenie wahań może zaowocować wzrostem na najbliższych sesjach.
Jest to tym bardziej prawdopodobne, gdyż kurs akcji znalazł się w pobliżu pierwszego z wymienionych
wsparć. Sądzę, że są spore szanse na to, aby albo poziom 1,77, albo 1,70 złotych zadziałał skutecznie i
notowania poszły w górę. W przypadku tego "papieru" można również oczekiwać, że wtedy podłączą się ci
najszybsi gracze, a co to oznacza nie muszę tłumaczyć. Ważne, aby wsparcie okazało się skuteczne.

 KOPEX − Tegoroczne osiągnięcia spółki Kopex są niezwykle błyskotliwe. Notowania spółki wyrwały się
ze stabilizacji dokładnie z początkiem 2006 roku. Cena akcji oscylowała wówczas w okolicy 6 złotych. Na
początku kwietnia były one handlowane już w rejonie 20 złotych. Zresztą, nawet biorąc pod uwagę
czerwcowy spadek pozostały one na tej wysokości do początku października. Maksimum cenowe
ustanowione w tym okresie to najpierw 23 maj z ceną 22,15, a potem 2 sierpień z ceną 22,20 złotych.
Minimum wystąpiło tak jak u większości spółek w dniu 14 czerwca przy cenie 17,35 złotych. Można
stwierdzić, pomijając krótkie zejście w połowie czerwca, że akcje spółki przez ten cały czas były wyceniane
w przedziale 18 − 22 złote. Zwrócę uwagę, że trwało to przez prawie pół roku. Tak długi okres stabilizacji i to
po tak mocnym wcześniejszym wzroście dobrze wpływa na sytuację techniczną spółki. Odzwierciedleniem
tego była sesja w dniu 6 października, kiedy to kurs akcji poszedł w górę o 32% do 26,84 złotych. Następne
dni upłynęły na utrzymaniu poziomu z tej jednej sesji. Piątkowy kurs akcji to 25,30 złotych. Wsparciem jest
oczywiście górny zakres półrocznej konsolidacji, czyli poziom 22,20 złotych. Ten "wystrzał" w górę w dniu 6
października doprowadził do sygnału kupna i ustanowienia nowych maksimów. Kolejne dni pokazują, że
notowania przebiegają w miarę stabilnie na tych nowych poziomach, co według mnie powinno zaowocować
następnymi dobrymi sesjami. Zarówno na wskaźniku RSI, jak i MACD zostały przebite w górę linie trendu
spadkowego. Są to, według ich wskazań, sygnały kupna, a biorąc pod uwagę, że są one dopiero co uzyskane,
to perspektywa inwestowania w akcje Kopexu wydaje się bardzo dobra. 

                            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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