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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Początek wczorajszej sesji naruszył wsparcie na 2954pkt, ale trwało
to bardzo krótko a potem indeks trzymał się w bezpiecznej odległości od niego. Wsparcie więc ocalało a
nawet przybrało na znaczeniu. Końcówka sesji to wzrost w okolice historycznego maksimum WIGu20.
Wygląda na to, że po dwukrotnym testowaniu wsparcia i to przy niezbyt sprzyjających sygnałach z innych
giełd nadchodzi czas, aby zdyskontować skuteczną obronę i oddalić się od niego. Poprawiona linia trendu
wzrostowego jest na poziomie 2961pkt, ale w dalszym ciągu uznaję tą linię za prowizoryczną. Wczorajszy
dołek indeksu wypadł w niedużej odległości od średniej 55. Można w najbliższej przyszłości uznawać ją za
istotne wsparcie. W tej chwili jest ona na wysokości 2950pkt. Na wskaźniku RSI również doszło do
chwilowego naruszenia poziomej linii wsparcia. Jednak na kolejnych sesjach trzeba ją uważać za wiarygodną
linię. Wskaźnik MACD po spadku w rejony linii równowagi próbuje zawrócić i skierować się ku górze.
Wskaźnik STS z wielką łatwością wyszedł z strefy wyprzedania i po wczorajszej sesji dotarł do strefy
wykupienia. Tutaj jednak, jak już wiemy potrafi utrzymywać się przez dłuższy czas. Linia ADX opadła na
tyle, że składowe +DI oraz −DI dotknęły się, ale teraz już ponownie przybrały układ zgodny z trendem
wzrostowym. Logiczną koleją rzeczy powinno być wyjście linii ADX powyżej wartości 30.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Trwająca przez trzy dni korekta sprowadziła wczoraj wykres
WIGu20 w rejony średniej 200. Po jej naruszeniu i powrocie nad nią w następnej części sesji nastąpiła jeszcze
zniżka w jej okolice i indeks ruszył do góry. Przy następnych korektach można zwrócić uwagę na fakt, że
najprawdopodobniej dno spadku po raz drugi miało miejsce przy tej średniej. Jednocześnie korekta
spowodowała, że wszystkie średnie są bardzo blisko siebie w przedziale 2967 − 2974pkt. Na wskaźniku RSI
doszło do przebicia w górę linii trendu spadkowego. Powstała nowa linia trendu wzrostowego. Do czasu jej
przebicia na wykresie o tym horyzoncie czasowym trwa impuls wzrostowy. Wskaźnik MACD po
wyrównaniu dołka z 6 kwietnia zmienił kierunek na wzrostowy i powrócił nad linię równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów doszło wczoraj idealnie do
testowania średniej 55. Na niej notowania znalazły swoje twarde dno i ruszyły do góry. Teraz średnia ta
będzie ważnym wsparciem w przyszłości. Ważniejszą informacją po dniu wczorajszym jest przełamanie pod
koniec sesji trzymiesięcznego oporu w postaci górnej krawędzi konsolidacji. Linia ta będąca na 2963pkt
powinna teraz być wsparciem. Linia bieżącego impulsu wzrostowego po korekcie z powodu przebiegu
notowań jest dzisiaj na 2922pkt. Wskaźnik TRD ma już trzy dołki w tym samym rejonie więc mogła powstać
pozioma linia wsparcia. Dalszy przebieg sesji spowodował wyjście wskaźnika nad linię równowagi.
Wskaźnik ChMF obronił linię równowagi i prawdopodobnie znowu spróbuje zmierzyć się z linią oporu.

    Dzisiaj, wprawdzie indeksy amerykańskie zrobiły tylko mały ząbek w górę po dużych wcześniejszych
spadkach, nasza giełda powinna wzrosnąć. Taka jest logiczna konsekwencja poprzednich sesji. Skuteczna
obrona wsparć zwykle przenosi się na dobrą następną sesję. Nie jest to takie pewne z racji, że mamy ostatnią
sesję przed świętami i może już zapanować marazm. Jak zwykle należy też śledzić zachowanie surowców,
gdyż to one ustawiają zachowanie WIG20.

                             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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