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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wtorkowa sesja nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć. Może dzisiaj
inwestorzy opowiedzą się bardziej zdecydowanie na temat przyszłej koniunktury. W ubiegłym tygodniu na
wykresie wyznaczyliśmy lokalne wsparcie na poziomie 3150 w horyzoncie 60 minutowym. Wtorkowa sesja
przyniosła powstanie lokalnego oporu na dołku z 26 kwietnia na poziomie 3211pkt. Najbliższe dni pokażą na
ile poważne są to granice dla WIGu20. Już przez dwie sesje indeks przebiega prawie zgodnie z średnią 55.
Raz jest minimalnie pod nią, a raz nad nią. Na tą chwilę jest ona na wysokości 3201pkt. Linia ostatniego
impulsu wzrostowego rozpoczętego z końcem marca dotarła do poziomu 3165pkt, więc jest stosunkowo
blisko aktualnych notowań. Trochę niżej znajduje się średnia 100 będąca na 3134pkt. Poważniejsze wsparcia
znajdują się dopiero na poziomach 3050 i 3000 punktów i wynikają z luk hossy. Na wskaźniku RSI
obowiązuje linia trendu spadkowego. We wtorek wskaźnik nie przejawiał zbyt dużej ochoty na dojście do
niej. Wskaźnik MACD zatrzymał swój wzrost tuż pod linią równowagi. Jeśli potwierdzi się, że na tym
zakończył wzrost, to niedźwiedzie przejmą kontrolę nad rynkiem, przynajmniej na jakiś czas. Wskaźnik STS
jest bliski strefy wykupienia co może utrudnić bykom pokonanie oporu. Chyba, że rynek jest na tyle silny, że
wskaźnik "zadomowi się" w tej strefie. Linia ADX zbliża się do swojego lutowego dołka, a to spowoduje
wzrost oczekiwań na nowy mocniejszy impuls wzrostowy lub spadkowy.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym mamy wyraźny opór w postaci
średniej 200. Całą wtorkową sesję WIG20 bez powodzenia próbował przebić ją w górę. W tej chwili jest ona
na poziomie 3200pkt. Jednocześnie wsparciem najpierw była średnia 55, a teraz średnia 100. Ta pierwsza jest
na wysokości 3190, a druga na 3181pkt. Być może przebicie oporu w postaci średniej 200 lub wsparcia w
postaci średniej 100 pokaże najbliższy kierunek indeksu. Wskaźnik RSI rósł na ostatnim odreagowaniu
niezbyt okazale. Może to być oznaką słabości albo tylko brakiem zdecydowania podczas weekendowej sesji.
Na ten moment wskaźnik znajduje się na linii trendu wzrostowego. Wskaźnik MACD zakończył wtorkową
sesję na linii równowagi. 
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów coraz większą rolę zaczyna
odgrywać rysowany przeze mnie od dłuższego czasu kanał wzrostowy wewnątrz którego odbywała się
zwyżka w pierwszej połowie kwietnia. We wtorek na jego górnym ograniczeniu został ustanowiony szczyt.
Później notowania lekko spadły. Warto zwrócić na to uwagę. Teraz to górne ograniczenie jest na wysokości
3226pkt. Dolne natomiast dotarło do poziomu 3107pkt i pokrywa się z średnią 100. Podobnie jak na wykresie
indeksu ostatnie dwie sesje odbywają się w okolicy średniej 55. Kontrakty nie mogą zdecydować się, w którą
stronę względem tej średniej udać się. Teraz jest ona na poziomie 3187pkt. Wskaźnik TRD po odreagowaniu
wcześniejszego spadku zakończył wtorkową sesję w okolicy linii równowagi, ale jednak nad nią. Wskaźnik
ChMF od ponad dwóch sesji przebywa po minusowej stronie i to może skłaniać, że już czas wyjść nad linię
równowagi.

    Po bardzo mocnej sesji wtorkowej w Europie wczoraj przyszła kolej na mocny spadek. Z jednej strony nie
pozostanie to bez wpływu na nasze notowania, ale chyba ważniejsze będzie, że dzisiaj Europa będzie na
plusach. W końcu indeksy amerykańskie tylko lekko spadły. Wydarzeniem wczorajszego dnia jest 3% spadek
ropy. Biorąc pod uwagę niepewność co do wyników PKNORLEN może to w zdecydowany ujemny sposób
wpłynąć na jego notowania. Ważne jeszcze będzie dzisiejsze zachowanie ropy. Zwrócę jeszcze uwagę na
ciągły wzrost rentowności amerykańskich 10−latek, gdyż w końcu kiedyś wpłynie to na nasz indeks.
pozytywem jest zachowanie rynku węgierskiego, który wczoraj bardzo wzrósł.

                             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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