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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Na wczorajszej sesji doszło do testowania przebitej w piątek w górę
linii trendu spadkowego. Tym razem ten test odbywał się od góry. Do przebicia nie doszło więc pozytywne
sygnały pozostały aktywne. Linia ta jest na 2953pkt i jest najbliższym z zarazem bardzo ważnym wsparciem.
Może za to budzić pewne obawy przebicie w dół linii trendu wzrostowego bieżącego impulsu wzrostowego. Z
jednej jednak strony, jest ona mocno nachylona ku górze i do przebicia musiało kiedyś dojść, a z drugiej tak
jak pisałem wczoraj była to tylko prowizoryczna linia trendu wzrostowego i może być jej przebieg w każdej
chwili lekko skorygowany. Ponadto ważniejsza jest obroniona trzymiesięczna linia stanowiąca wsparcie niż
dwutygodniowa linia, której oddziaływanie na notowania nie zostało jeszcze sprawdzone. Na pewno sytuacja
w związku z testowaniem linii wsparcia jest mocno napięta, ale jak do tej pory sygnały kupna dalej
obowiązują. Do wykresu zbliża się od dołu najszybsza z średnich, średnia 55. Może stanowić wsparcie. Jej
poziom to 2938pkt a pod koniec sesji powinna być w rejonie 2950pkt. Jej ewentualne przebicie zachwieje
pewność byków w kontynuacje wzrostu. Pozytywnie wyglądają też wskaźniki. RSI dotarł do poziomej linii
wsparcia i nastąpiła jej obrona. MACD ciągle utrzymuje się nad linią równowagi. Wskaźnik STS po raz
pierwszy w tej fali wzrostowej spadł do strefy wyprzedania i to pomogło w drugiej części sesji w obronie
wsparcia i w odbiciu w górę. Linia ADX znajduje się nad wartością 30 co oznacza, że impuls wzrostowy nie
został jeszcze zakończony.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym niepokoi trochę tak głębokie zejście
poniżej średniej 100, gdyż w tym impulsie wzrostowym jeszcze tego nie mieliśmy. Praktycznie doszło już do
obrony średniej 200. Pod koniec sesji indeks dotarł od dołu do średniej 55 i 100. Dzisiaj okaże się, czy
zostaną one przebite w górę, czy też był to tylko ruch powrotny. Podobnie wygląda sprawa z wskaźnikiem
RSI, który doszedł od dołu do powstałej linii trendu spadkowego. Wskaźnik MACD zakończył sesję na linii
równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Wczoraj wykres kontraktów odbił się w dół od linii trendu
spadkowego, stanowiącej górne ograniczenie trzymiesięcznej stabilizacji. Dziś okaże się, czy zobaczymy
dalsze konsekwencje takiego wczorajszego zachowania. Dzisiaj opór ten jest na 2963pkt. Wczoraj również
została naruszona linia trendu wzrostowego, ale tak jak i w przypadku indeksu może ona zostać lekko
skorygowana. Wsparciem są okolice 2915 − 2921 a później 2863pkt. Średnia 55 dotarła na wysokość
2907pkt. Wskaźnik TRD zszedł poniżej linii równowagi, ale nie odbiega ono rozmiarem od poprzedniego
naruszenia tej linii. Wskaźnikowi ChMF nie udało się wyjść nad linię oporu.

    Moja strategia nie uległa zmianie i dlatego zamknięcie sesji poniżej wartości 2950pkt będzie sygnałem
zamknięcia długiej pozycji. Zachowanie indeksów amerykańskich kolejny raz przysporzy problemów bykom.
Dzisiaj również może być kłopot z utrzymaniem wsparcia. Wydaje mi się, że nawet zostanie ono przebite.

                             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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