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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja przyniosła zmiany na wykresie minutowym.
Przede wszystkim notowania wybiły się nad marcowe szczyty pokonując poziom 2884pkt. Oporem w tej
chwili jest główna linia trendu spadkowego łącząca szczyty z stycznia i lutego. W tej chwili jest ona na
poziomie 2956pkt. Wsparciem powinien być poziom wczorajszego wybicia, ale skorygowany do
najwyższego poziomu zakończenia godzinnej świeczki z ostatnich dni. Jest to poziom 2878pkt. Spadek
poniżej tej wartości będzie świadczył o tym, że albo wybicie było fałszywe, albo trend wzrostowy będzie
bardzo niepewny z głębszymi korektami na zasadzie 3 kroki w górę i 2 w dół. Drugim wsparciem jest dobrze
znana linia trendu wzrostowego, która dzisiaj rano jest na 2794pkt. Średnie ułożyły się już zgodnie z trendem
wzrostowym. Średnia 55, która w piątek okazała się dobrym wsparciem jest na 2857, średnia 100 na 2843 a
średnia 200 na 2829pkt. Na wskaźniku RSI narysowałem po raz pierwszy od dłuższego czasu normalną linię
trendu opartą o korektę wskaźnika. Jej przebicie w dół może zapowiadać korektę spadkową ostatniego
wzrostu, który wyniósł już indeks o 138pkt od dołka z 29 marca. Wskaźnik MACD znajduje się nad linią
równowagi a jego wartość to 14,3. Jest więc miejsce na co najmniej jeszcze jeden wzrost. Wykupienie
wskaźnika to przekroczenie wartości 25. Wskaźnik STS powrócił do strefy wykupienia. Powstał klasyczny
układ trendu wzrostowego, w którym drugie opuszczenie tej strefy jest zapowiedzią głębszej korekty.
Zwracam tylko uwagę, że pierwsze opuszczenie już było. Linia ADX trochę urosła potwierdzając wczorajszy
wzrost, ale dopóki nie przebije wartości 30 to trudno mówić w tym przypadku o rozpoczęciu trendu.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym średnie również ułożyły się w zgodzie
z wczorajszym wzrostem. Średnia 55 jest na 2882, średnia 100 na 2875 a średnia 200 na 2856pkt. Na
wskaźniku RSI obowiązuje linia trendu wzrostowego, ale trochę niepokoi jej wysokie położenie. O przebicie
nie będzie trudno. Wskaźnik MACD utrzymuje się nad linią równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów o wybicie było trudniej. Szczyt z 17
marca był tutaj na 2877pkt. Jednak na koniec sesji kontrakty uporały się z tym poziomem. Najbliższym
oporem jest teraz szczyt z 2 marca na 2918pkt. głównym oporem jest tak samo jak w przypadku indeksu linia
łącząca szczyty hossy będąca teraz na 2967pkt. Wsparciem jest pokonany opór na 2877pkt. Głównym
wsparciem jest linia trendu wzrostowego będąca na 2760pkt. Można znaleźć jeszcze jedno wsparcie na dołku
z sesji piątkowej i są to okolice 2800pkt. Na wykresie kontraktów średnie ułożyły się zgodnie z trendem
wzrostowym. Średnia 55 jest na 2829, średnia 100 na 2816 a średnia 200 na 2815pkt. Wskaźnik TRD
znajduje się nad linią równowagi, ale jak warto zauważyć nie przekroczył wczoraj linii oporu zaznaczonej na
wykresie, która obowiązuje od miesiąca. Podobnie jest na wskaźniku ChMF.

    Wykresy minutowe pokazują wybicie z marcowej stabilizacji, jednak są wskaźniki, które do potwierdzenia
tego faktu potrzebują jeszcze jednego wzrostu. Wtedy natomiast wykupiony będzie godzinowy MACD. Sądzę
więc, że jeśli nawet wybicie jest właściwe to bez pomieszania w sytuacji przez jakąś korektą spadkową nie
obejdzie się. Trzeba uważać bo jak wskazuje godzinowy STS może to być głębsza korekta. Prawdziwe
wyjaśnienie sytuacji będziemy mieć dopiero po wyglądzie tej korekty. Sesja w USA zakończyła się końcową
realizacją zysków. To może być pretekstem do trochę niższego otwarcia, ale czy do korekty, to trudno
powiedzieć. Dzisiaj powinniśmy mieć spokojną sesję.

                             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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