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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. W piątek z punktu widzenia analizy technicznej mieliśmy bardzo
ważną sesję. Na wykresie minutowym doszło do wybicia nad rysowaną od dłuższego czasu linię trendu
spadkowego. W tej chwili powinna ona stanowić wsparcie. Jej aktualny poziom to 2955pkt. Biorąc jeszcze
pod uwagę pewien margines bezpieczeństwa to indeks nie powinien spaść pod 2950pkt. To samo dotyczy
wykresu dziennego, gdzie zakończenie sesji nie powinno odbyć się poniżej poprzedniego szczytu, czyli
2955pkt. Kolejnym wsparciem jest dobrze już znany poziom 2878pkt oraz linia trendu wzrostowego będąca
na 2815pkt. Dodatkowo na wykresie zaznaczyłem linię trendu wzrostowego bieżącego impulsu wzrostowego,
ale uwaga, linia ta była już raz korygowana, więc tą z wykresu też należy odbierać jako prowizoryczną. Jest
ona na wysokości 2930pkt. Średnie po ułożeniu się w kolejności zgodnej z impulsem wzrostowym zaczynają
iść w górę. Średnia 55 jest na 2906, średnia 100 na 2875 a średnia 200 na 2837pkt. Na wskaźniku RSI, po
złym sygnale wynikającym z jego linii trendu wzrostowego powstała w ubiegłym tygodniu linia wsparcia
przy wartości 45. Wskaźnik MACD pnie się w górę i ma wartość 20. Jest to już dość znaczna wysokość
wskaźnika, ale wykupienie zaczyna się według mnie przy wartości 25. Wskaźnik STS powrócił do strefy
wykupienia, ale nic z tego nie wynika, gdyż potrafi przebywać tam przez jakiś czas. Linia ADX po raz
pierwszy od 15 sesji wyszła na swój poziom 30, co oznacza, że w horyzoncie godzinnym mamy do czynienia
z trendem wzrostowym. 
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym wykres wyszedł nad linię trendu
spadkowego na początku piątkowych notowań. Później nastąpiła stabilizacja pomiędzy 2965 a 2989pkt.
Średnia 55 jest na poziomie 2961, średnia 100 na 2941 a średnia 200 na 2926pkt. Na wskaźniku RSI doszło
do przebicia linii trendu spadkowego. Jeśli nie powstanie jakaś pozioma linia wsparcia, to jest to sygnał, że
dzisiejsze notowania zaczną się pod jej presją. Wskaźnik MACD znajduje się w pozycji neutralnej przy linii
równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów z racji utrzymującej się ujemnej bazy
nie doszło jeszcze do wybicia. Linia trendu spadkowego jest w rejonie 2964pkt a maksymalne piątkowe
notowanie to 2955pkt. W przypadku kontraktów mamy więc do czynienia z oporem na tym poziomie.
Wsparciem jest poziom ostatnich dołków, czyli 2863pkt. Główna linia trendu wzrostowego jest na wysokości
2775pkt. Prowizoryczna linia bieżącego impulsu wzrostowego wspięła się na poziom 2901pkt. Teraz jeszcze
średnie kroczące, które również mogą być wsparciem dla wykresu kontraktów. Średnia 55 jest na 2878,
średnia 100 na 2845 a średnia 200 na 2820pkt. Wskaźnik TRD powrócił nad linię równowagi, ale z powodu
tego, że piątkowy wzrost trwał tylko dwie godziny nie oddalił się zbytnio od niej. Wskaźnik ChMF w
dalszym ciągu znajduje się pod linią oporu.

    Wykresy minutowe indeksu wyglądają bardzo dobrze ( może z wyjątkiem pojedynczych wskaźników ) i
sugerują wejście w nowy impuls wzrostowy. Trzeba uważać na ewentualne wykupienie wskaźnika MACD,
ale dopóki WIG20 nie przełamuje wsparć to rynek może trwać w wykupieniu przez jakiś czas. Wykres
kontraktów stanął pod oporem, ale zawsze powtarzam, że ważniejsze sygnały płyną z indeksu. Dzisiaj
przychodzi nam dyskontować słabą sesję w USA i będzie to dobrym testem popytu, czy jest on
zdeterminowany do wejścia w kolejny etap hossy. Jeśli wsparcia zostaną obronione, to nic nie zakłóci
dobrego obrazu pozostawionego po sesji piątkowej. Moja strategia z racji wyjścia na nowe szczyty podnosi
poziom stop do poziomu styczniowo − lutowych szczytów, czyli 2955pkt. Zakończenie sesji pod tym
poziomem ( zakładam z pewnym marginesem, że zakończenie musiałoby być 2950 i niżej ) wymusi
zamknięcie długiej pozycji.

                             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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