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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Podczas piątkowej sesji po nieudanym podejściu pod opór indeks
cofnął się, ale odejście było raczej spokojne. Na wykresie 60 minutowym obroniona została średnia 55 będąca
na 2850pkt. Pozostałe średnie są w okolicach 2830pkt. Najbliższym oporem jest szczyt z 17 marca na
2884pkt. Wsparciem natomiast linia łącząca ostatnie dołki, która jest teraz na 2788pkt. Linia ta opiera się
dopiero na dwóch punktach stycznych z wykresem więc może być mało wiarygodna, ale mniej więcej
pokrywa się z roczną linią trendu wzrostowego z wykresu dziennego. Mamy więc zawężający się zakres
stabilizacji o bieżącej szerokości około 100pkt. W przypadku opuszczenia go mamy szerszy zakres stabilizacji
dwu i pół miesięcznej. Na wskaźniku RSI dalej obowiązuje linia trendu spadkowego, chociaż musiała ona
ulec lekkiej korekcie ku górze. Wskaźnik MACD zawrócił do dołu z poziomu ciut niższego niż za
poprzednim razem. Poziom wskaźnika pozwala na ruch w obydwu kierunkach, ale do wzrostu potrzebny jest
większy obrót na akcjach. Wskaźnik STS opuścił strefę wykupienia i istnieje zagrożenie, że tak jak
poprzednimi razy będzie zmierzał do obszaru wyprzedania. Linia ADX cały czas faluje poniżej wartości 30
odgraniczającej trend boczny od trendu w którymś kierunku.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na tym wykresie zostały naruszone w piątek wszystkie średnie.
Wzrostowa końcówka sesji doprowadziła indeks nad średnie 100 i 200 oraz w rejony średniej 55. Ostatnimi
czasy średnie te nie spisują się najlepiej w przewidywaniach zachowania indeksu. Stało się tak nawet z
średnią 55. Wskaźnik RSI podszedł na koniec sesji do linii trendu spadkowego. Każdy jego wzrost może
wiązać się z jej przebiciem w górę. Wskaźnik MACD po spadku poniżej linii równowagi zawrócił ku górze.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów oporem jest również szczyt z 17
marca na 2877pkt, chociaż ostatnie szczyty nie przekraczają wartości 2866 a nawet z jednym czwartkowym
wyjątkiem 2850pkt. Średnie na tym wykresie zeszły się w obszarze pomiędzy 2810 a 2820pkt. Są one już
praktycznie w ogóle nie przydatne w analizie technicznej. Wskaźnik RSI krąży pomiędzy strefą wykupienia a
wyprzedaży nie wchodząc w żaden z tych obszarów. Na wskaźniku MACD powstał opór przy wartości 12 i
wsparcie przy −12. Wskaźnik krąży pomiędzy tymi liniami. Piątkową sesję zakończył w rejonie linii
równowagi.

    Podczas piątkowej sesji nie zmieniła się rentowność amerykańskich obligacji, chociaż na początku sesji
ruchy w tym względzie były dosyć nerwowe. Ważne jest natomiast, że spadły ceny surowców, zarówno ropy
jak i miedzi. Jeśli dziś od rana nie będą odrabiać tych strat, to może to wpłynąć na notowania naszego
indeksu. W piątek zakończony został kwartał, a więc możliwość window dresing. To także ujemnie
wpłynęłoby na poziom WIG20, gdyby nie fakt, że z początkiem kwartału napływają do funduszy pieniądze,
które powodują niechęć indeksów do spadku. W piątek także stosunkowo dużo spadła giełda londyńska, więc
tutaj też powinna odrabiać stratę, gdyż w przeciwnym przypadku wymusi to na nas spadek WIGu20. Na te
negatywne czynniki przyszedł ratunek dzisiaj w nocy. Pozytywne zakończenie sesji na giełdach w Azji wraz z
plusami na futuresach pozwoli najprawdopodobniej na kolejną próbę ataku na opór. Ja w każdym razie w
mojej strategii proponuję w przypadku nie pokonania go ( 2884 na indeksie na koniec sesji ) zamknąć długą
pozycję a otworzyć krótką. Jest to spowodowane tym, że indeks znajduje się w górnej strefie swoich wahań i
być może kolejny raz nie wybije się z niej. Niestety nie jest to takie proste, gdyż trzeba przypilnować
zachowania indeksu już wcześniej i wykorzystać ewentualny odwrót już wcześniej. 

                            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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