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Analitycy ułożyli energetyczny
portfel akcji na luty
Giełda > Eksperci od analizy wykresów wytypowali dziewięć spółek z korzystnym układem kresek.
Wśród nich są m.in. Enea, Energa i PGE. Branżowa jednomyślność nie zdarza się często w portfelu. Co to może oznaczać?

O włos od triumfu

Piotr Zając
piotr.zajac@parkiet.com

5,2 proc. zarobili w styczniu
„technicy" typujący spółki
do naszego portfela. Jest to
najlepszy wynik od sierpnia
2016 r.Wysoki zysk cieszy, ale
niepokojący jest fakt, że piąty
miesiąc z rzędu przygrywamy
z szerokim rynkiem. WIG
wykorzystał sezonowy efekt
stycznia i wzrósł w minionym
miesiącu (licząc od 30 grudnia
2016 r.do 30 stycznia 2017 r.) o
64 proc. Czy w końcu uda się
przerwać tę serię porażek?

Trzeba uczciwie przyznać,
że w styczniu analitycy
techniczni byli bardzo blisko
pokonania szerokiego rynku
warszawskiej giełdy. W najlep
szym momencie stopa zwrotu
portfela sięgała aż 6,9 proc.
Końcówka miesiąca przynio
sła, niestety, ochłodzenie na
strojów i część tego dorobku
została utracona. Statystyki
za styczeń wyglądają jednak
obiecująco. Wportfelu znala
zło się dziesięć podmiotów, z
czego sześć przyniosło dodat
nią stopę zwrotu o średniej
wielkości 11,2 proc. Pozostała

czwórka zakończyła miesiąc
pod kreską, tracąc średnio
3,3 proc. Trafność i relacja
zysk/strata były więc bardzo
korzystne.
Warto podkreślić, że w
trójce najlepszychtypujących
było dwóch debiutantów. Ma
riusz Puchałka z BM ING BSK
wskazał Selvitę, która przy
niosła najlepszy wynik 12,5
proc. (szczegóły na kolumnie
obok), a Maciej Morawski z
TMS Brokes Boryszew,które
go akcje dały zarobić 11,9 proc.
W przypadku tego ostatniego
można mówićo lekkim niedo
sycie. Gdyby ekspert ustawił

take profit wyżej niż 8,96 zł,
mógłby liczyć na realizację
zysku nawet przy 11,97 zł, co
dałoby zysk rzędu 49 proc.
(notowania Boryszewa wybiły
się bowiem z formacji bazy),
a wynik portfela wzrósłby do
8,9 proc. Łatwo oczywiście
ustalać strategię gry, gdy
ogląda się wykres po fakcie.
Sztuką jest dostosować swój
typ do różnych warunków
rynkowych, które wystąpią
w przyszłości. Liczymy, że
lutowy portfel będzie dobrze
dostosowany do realiów i da
wynik co najmniej tak dobry
jak styczniowy.

Dziewięciu typujących

W typowaniu spółek naluty
udział wzięło dziewięcioro
analityków. Każdy wskazał
inną spółkę, więc mają one
równo wagę wynoszącą 11,1
proc. Datą bazową dla nowe
go portfela jest 30 stycznia.
Ceny akcji z zamknięcia tej
sesji będą stanowiły punkt
odniesienia przy obliczaniu
wyników portfela i stopy
zwrotu WIG, do którego się
porównujemy. Wyjątkiem
jest tu sytuacja, gdy ekspert
wskaże dokładny poziom
kupna akcji inny niż kurs
bazowy. Wówczas moment

wejścia na rynek zależy tylko
od wskazanego poziomu.
Jeśli nie zostanie on osią
gnięty, spółka nie wchodzi
do portfela, a przeznaczone
na nią teoretyczne środki są
traktowane jako gotówka o
zerowym oprocentowaniu.
Przypomnijmy też, że anali
tycy podają też kryteria sprze
daży akcji - poziom stop loss,
na którym należyciąć straty, i
take profit, na którym należy
realizować zysk. Nie zawsze
są one określone w formie
cenowej - zdarza się, że mają
wartość procentową lub cza
sową (np. koniec miesiąca).
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Kurs akcji Polwaxu od
stycznia 2016 r. znajduje się
w impulsie wzrostowym.W
kwietniu cena dotarła do 17,3
zł. Do ponownego ataku na
szczyty doszło w paździer
niku. Popyt nie utrzymał
jednak kontroli nad rynkiem
i notowania poddałysię spad
kowej korekcie. Cały IV kw.
2016 r. to kształtowanie na
wykresie dziennym formacji
klina ukośnego. Do wybicia
z tej pozytywnej formacji
cenowej doszło w pierwszych
dniach stycznia.Sygnał kupna
zaowocował dynamicznym
ruchem w górę powyżej
wspomnianego maksimum
17,3 zł. Na krótkotermino
wych oscylatorach szybko
pojawiły się sygnałylokalnego
wykupienia (RSI powyżej
70 pkt). W najbliższych
dniach możliwe jest cofnięcie
kursu do strefy 17-17,5 zł,
gdzie znajdują się teraz
silne techniczne wsparcia.
Po korekcie notowania mają
szanse powrócić do głównej
tendencji wzrostowej. Poten
cjalny zasięgzwyżki można
szacować na okolice 19-19,5
zł pokrywające się z górnym
ograniczeniem długotermino
wego kanału wzrostowego.

Kurs akcji dynamicznie
oddalił się powyżej opadającej
linii wachlarza Fibonacciego
38,2 proc.W związku z tym
zainicjowany został średnioterminowy trend wzrostowy,
w którym wymaga potwier
dzenia ważne wsparcie 64 zl
lub pivot 66,35 zl. Ponadto na
wykresie można nanieść kanał
Pitchforka, któregolinia środ
kowa znajduje się przy 71,2 zł.
Przyciąga ona kurs i za blisko
20 sesji będzie wskazywała na
poziom ok. 74,15 zł. Pamiętaj
my jednak, że wyjściem dołem
z przedstawionego kanału
wzrostowego przezwsparcie
60,74 zł zmieni prawdopo
dobnie układ sił na spadkowy,
a wówczas dostaniemy
spore ryzyko wejścia kursu na
długofalową ścieżkę spadko
wą. Z kolei przełamanie barier
70,1-73,35 zl otworzy prze
strzeń do zwyżek wstronę
81,98 zł oszacowane według
geometrii Fibonacciego, jako
ekspansja zewnętrzna fali
cenowej z okresu czerwiecsierpień 2016 r. Wejście: limit
oczekujący przy 66,35 zł lub
aktywacja kupna przy 70,1 zł.
Jeśli kurswzrośnie do 69,66
zl, przesuwamy SL z 61,8 zł na
67,34 zł.

Przebicie i retest średnio
terminowej linii trendu
spadkowego sygnalizują
zwiększone prawdopodo
bieństwo powrotu spółki do
zwyżek. Wyjście ponad linię
charakteryzowało się znaczą
co zwiększonym wolumenem,
co jednoznacznieświadczy o
sile strony popytowej. Zniż
kowy impuls został natomiast
utworzony na małym obrocie,
dlatego należy go traktować
jedynie jako chwilową
przerwę od zwyżki. Najbliż
szym oporem jest poziom 2,79
zł, czyli szczyt ustanowiony
18 stycznia. Nie powinien
sprawić dużego problemu
rynkowi byka -dużo większy
wydźwięk mają okolice 3,1 zł,
gdzie możliwe jest głębsze
wytracenie impetu zwyżek.
Wypadają tam:zniesienie
Fibonacciego 61,8 proc.,
maksima z grudnia 2016 r.
oraz dołek z końca kwietnia
2016 r. Alternatywą będzie
zejście kursu pod poziom
2,36 zł (zniesienie 50 proc.,
przebita linia tendencji oraz
lokalny szczyt z 9 stycznia),
co zaneguje zwyżkowy
scenariusz. Wejście następuje
po spadku do 2,59 zł.Stop loss
to 2,36 zl, a take profit 3,06 zł.

Wprawdzie wybicie listo
padowych szczytóworaz
przedostanie się nad dzienną
dwusetkę można uznać za
średnioterminowy przełom,
to jednak kluczowym elemen
tem wzrostowej układanki na
wykresie energetycznej spółki
jest rozkład wolumenów.
Historyczny UHV sprzed
dwóch miesięcy uprzedził
zeszłotygodniową aprecjację,
która doprowadziła do
wygenerowania sygnałów
kupna. Na uwagę zasługują
słabnące obroty z ostatnich
dni, kiedy to papier zaczął
osuwać się na południe,
przygotowując się do testu
linii szyi odwróconej głowy z
ramionami (oGScR). Zasięg
zwyżek liczony wedługtej
formacji wskazuje na ruch po
wyżej 12,5 zł, co w połączeniu
ze stop lossem na poziomie
9,34 zł (w cenach zamknięcia)
stawia w korzystnym świetle
relację potencjalnego zysku
do ryzyka. Interesująco przed
stawia się wykres branżowego
indeksu WIG-Energetyka,
na którym widać miejsce do
kilkunastoprocentowej zwyż
ki, co powinno pozytywnie
przełożyć się na umocnienie
typowanej spółki.

Po długoterminowym tren
W styczniu kurs akcji
dzie spadkowym, trwającym
przedstawiciela branży
od listopada 2010 r.,2016 r.
energetycznej przyspieszył
był okresem względnej sta
zwyżki, dzięki czemu wybił
bilizacji oraz formowaniem
się z długoterminowego
trendu bocznego na wykresie
trendu spadkowego, jaki
finansowej spółki. Coraz wyż
dominował od kwietnia 2015 sze wsparcia w postaci dołków
r. Co więcej, po ostatnich
z połowylistopada 2016 r.
sesjach coraz bardziej praw
oraz trzeciej dekady stycznia
dopodobna staje się realizacja tego roku sygnalizują próbę
formacji odwróconej głowy
byków do wyjścia z głębokiej
z ramionami, a pokonanie
defensywy. Przebicie SMA100
linii szyi daje podstawy do
oraz test SMA200 zwiększają
ruchu w kierunku co najmniej szanse strony popytowej, a
szczytów z ubiegłorocznego
wzmocnieniem powyższego
lipca. Te znajdująsię w
układu jest sygnał kupna na
okolicach 13,09 zł. Stabilną
wskaźniku STS.W krótkim
pozycję kupujących zaczyna
terminie uwiarygodnieniem
dodatkowo sygnalizować
prowzrostowego układu
ADX, przekraczając już
jest wzrost wolumenu
poziom 25 pkt, a RSI wciąż
obrotu mogącego świadczyć
utrzymuje trend wzrostowy. o początku fazy akumulacji.
Tym samym do czasu
Potwierdzeniem trwalszej
utrzymywania się notowań
poprawy byłoby przełamanie
powyżej wsparcia w postaci
SMA200 (poziom 2,01zł) oraz
linii szyi wymowa formacji
przełamanie przyspieszonej
powinna sprzyjać kupującym. linii trendu spadkowegołą
Zejście poniżej wsparcia
czącej lokalne szczyty z marca
na 10 zł (styczniowe dołki)
2013 r. oraz kwietnia 2015 r.
prawdopodobnie będzie
(aktualnie blisko poziomu
spychac notowania w kierun 2,21 zł), co znacząco popra
ku grudniowych minimów.
wiłoby krótkoterminowy
Teoretyczny stop loss: 10 zł
układ kresek, jak i wzmocniło
(w cenach zamknięcia), take
wskaźniki trendu (MACD czy
profit: 13,09 zł.
RSI).
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ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE

Portfei na luty

Choć w nowym portfelu nie
powtarza się żadna spółka,
to w oczy rzuca się branżowa
jednomyślność. Trzech anali
tyków wskazało bowiem spółki
energetyczne, które należą do
segmentu blue chips. Mowa
o Enei, Enerdze i PGE. Tó
pokazuje, że eksperci dostrze
gają duży potencjał w branży
energetycznej. Przypomnijmy,
że WIG-Energia pozostaje w
długoterminowym układzie
spadkowym - w 2015 r. stracił
31,4 proc.,a w 2016 r.12,9 proc.
Ostatnio na wykresie indeksu
można doszukiwać się forma

cji odwrócenia trendu - od
wrócona głowa z ramionami,
podwójne dno. Ponadto jego
notowania znalazły się tydzień
temu najwyżejod sierpnia 2016
r. Lokalne szczyty w połącze
niu z korzystnymi formacjami
to potencjalna zapowiedź
zwyżek.
Warto dodać, że rzadko
zdarza się w technicznym
portfelu, by w jego składzie
było aż trzech reprezentantów
portfela WIG20. Stawianie
w lutym na blue chips można
więc odbierać jako sygnał, że
indeks największych spółek
ma jeszcze wzrostowe rezer

wy. W tym kontekście ostatnie
schłodzenie nastrojów może
stanowić tylko przygotowanie
do pokonania 2100 pkt.
Dwie firmy z lutowego port
fela - Ciech i Polwax - należą do
branży chemicznej. Indeks re
prezentujący ten sektor - WIG-Chemia -wydaje sięwracać na
ścieżkę długoterminowej hossy.
Przez ostatnie dwa miesiące rósł
bowiem pokilkanaście procenti
aktualnie zbliża się do historycz
nego szczytu 17 321 pkt. Kursy
akcji Ciechu i Polwaxu również
są blisko lokalnych ekstremów,
odpowiednio 70 zl i 18 zł. Ich
ewentualne przebicie będzie
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Wysoka biała świeca z
26 stycznia potwierdziła
przełamanie 200-sesyjnej
średniej. Jednocześnie na
wykresie dziennym jesteśmy
coraz bliżej ukształtowania
formacji złotego krzyża. Co
więcej, na wykresie w ujęciu
tygodniowym zakończona w
piątek świeca wyniosła kurs
ponad obszar konsolidacji
trwającej pomiędzy czerwcem
a sierpniem 2016 r. Taki układ
wskazuje na zmianę kierunku
tendencji średnioterminowej
na wzrostową, co stwarza
warunki do powrotu kursu
przynajmniej w okolice11,5 zł
(trzecia fala równa pierwszej).
Patrząc jednak na pogorszenie
nastrojów na szerokim rynku,
pozycję zajmujemy dopiero po
przetestowaniu najbliższych
wsparć, rozkładając zakupy na
trzy równe transze- pierwszą
na wsparciu na 9,98 zł, drugą
na 9,79 zł, zaś trzecią na 9,52
zł. Jednocześnie należy
mieć nauwadze, że dalsze
pogłębienie cofnięcia zanego
wałoby kreślony scenariusz
wzrostowy. Jeśli zamknięcie
wypadnie poniżej pułapu 8,61
zł, to zamykamy na otwarciu
kolejnej sesji.

Niewykluczone, że trwająca
od połowy listopada dłuższa
korekta kursu akcji węglowej
spółki została w połowie
stycznia zamknięta w postaci
zygzaka abe zbliżonego do fali
płaskiej. Od tegoczasu, czyli
przez ostatnie dwa tygodnie,
kurs porusza się wukładzie
bocznym, który może okazać
się formacją dołkową.Jej
kształt jest na razie sprawą
otwartą (możliwa jest
chociażby formacja trzech
rosnących dołków), jednak
wydaje się, że kluczowe
dla określenia warunków
ewentualnego wejścia na
rynek ograniczeniegórne jest
już ostatecznie ukształtowane
i przyjmuje postać lekko
rosnącej linii przebiegającej
przez lokalne maksima z 19 i
25 stycznia tego roku. Ostatni
punkt styczny położony jest
na wysokości 67,49 zł, dla
tego sygnał wejścia na rynek
nastąpi w przypadku zwyżki
notowań do pułapu 67,5zł (w
ujęciu intraday). Linia obrony
powinna znaleźć się przy 65,2
zł, zaś zysk należy realizować,
jeżeli cena akcji wzrośnie do •
poziomu 744 zł.

W ujęciu długoterminowym
trend spadkowyna walorach
Skarbca zmienił się w trakcie
ubiegłego roku, co potwierdza
seria corazwyższych dołków
(czerwiec i grudzień 2016 r.)
oraz szczytów (kwiecień i li
stopad 2016 r.). Obecnie cena
odbija się odgrudniowego
dna, utworzonego przez 61,8proc. zniesienie Fibonacciego
trendu wzrostowego z 2016
r. notując wyższy lokalny
dołek na 28 zł. Utworzony on
został w połowie stycznia,a na
wspomnianym poziomie znaj
duje się obecnie 200-sesyjna
średnia krocząca.Sygnałem
kontynuacji zwyżek będzie
pokonanie oporu w strefie
29,5-30 zł, co otworzy drogę
do aprecjacji w kierunku
ubiegłorocznego maksimum
przy 34 zł. W opisywanym
układzie stawiamy więc
zlecenie take profit na 33,5
zl. Stop loss umieszczamy
natomiast na 25,9 zł,czyli przy
grudniowym dnie- spadek
poniżej oznaczać będzie prze
łamanie linii trendu wzrosto
wego i zmianę perspektywy
technicznej walorów Skarbca
na negatywną.
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więc dobrze wpisywać się w
aktualną sytuację chemicznego
WIG-u.
Dwóch ekspertów wskazało
firmy finansowe - Ipopemę i
Skarbiec Holding. Kurs akcji
pierwszej konsoliduje się przy
2 zł i próbuje zakończyć bessę.
W przypadku drugiej firmy ob
serwujemy próbę powrotu na
ścieżkę wzrostu, „wydeptaną"
w II półroczu 2016 r.
Ostatnie dwie propozycje re
prezentują branżę odzieżową i
surowcową. Mowa o Bytomiu
i Bogdance. Producent ubrań
przebił się niedawno przez
linię trendu spadkowego, co

stanowi potencjalny sygnał
do zmiany układu sił na rynku.
Producent węgla natomiast
wydaje się w fazie przestoju po
silnych zwyżkach zIII kwartału
2016 r. Niewykluczone, że pła
ska korekta to przygotowania
gruntu pod wybicie i kontynu
ację marszu na północ.
Techniczne perspektywy
dla dziewięciu wytypowanych
spółek wydają się całkiem
optymistyczne. Jeśli jednak
luty nie potwierdzi przewidy
wań ekspertów,w odwodzie są
zlecenia stop loss, które mają
chronić portfel przed nadmier
nymi stratami. ©©

