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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie minutowym po wyjściu nad linię trendu spadkowego
nastąpił w dniu 11 kwietnia ruch powrotny i sprawdzeniu skuteczności wsparcia indeks ruszył w kierunku
3000pkt. Na sesji przedświątecznej poziom ten został pokonany a nawet powstała luka hossy. Jej dolne
ograniczenie to 2998pkt, które teraz może być wsparciem. Głównym jednak wsparciem jest dalej pokonana
linia trendu spadkowego będąca tuż nad poziomem 2950pkt. Powyżej tej wysokości znajduje się średnia 55,
która od 29 marca prowadzi wzrost indeksu. Jest ona na wysokości 2969pkt. Średnia 100 jest na 2922 a
średnia 200 na 2863pkt. Cały czas na wskaźniku RSI skutecznym wsparciem jest zaznaczona na wykresie
pozioma linia. Przez ten sam okres wskaźnik MACD waha się nad linią równowagi nie przechodząc
jednocześnie w obszar większego wykupienia. Wskaźnik STS po ponownym wejściu w obszar wykupienia
utrzymał się tam przez całą ostatnią sesją. Linia ADX powróciła ponad wartość 30.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Linia bieżącego impulsu wzrostowego rozpoczętego 29 marca jest
w tej chwili na poziomie 2979pkt. Czwartkowa przecena z drugiej części sesji sprowadziła indeks w okolice
średniej 55. Na końcu została ona obroniona. Jej poziom to 3019. Średnia 100 jest na wysokości 2995 a
średnia 200, która nie została mocniej przebita w obecnym wzroście jest teraz na 2986pkt. Na wskaźniku RSI
obowiązuje linia trendu spadkowego, ale poziom wskaźnika jest na tyle niski, że do przebicia jej w górę może
dojść na dzisiejszej sesji. Wskaźnik MACD zakończył notowania w rejonie linii równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów do przebicia linii trendu spadkowego
doszło dopiero w środę. Na przedświątecznej sesji najpierw nastąpił wzrost, a potem zejście do przebitej linii.
Jak na razie możemy uznać to za ruch powrotny. Dzisiejsza sesja pokaże, czy taka interpretacja znajdzie
uzasadnienie. Poziomem, który nie może zostać przebity w dół, aby tak było są okolice 2963pkt. Wsparciem
jest również średnia 55 będąca teraz na 2932pkt. W dniu 12 kwietnia okazała się ona skutecznym wsparciem.
Średnia 100 jest na 2890 a średnia 200 na 2840pkt. Wskaźnik TRD wykonuje drobne oscylacje będąc w
większości czasu nad linią równowagi. Na wskaźniku ChMF cały czas obowiązuje pozioma linia oporu.

    Podczas wczorajszej sesji w USA indeksy zanotowały spadek. Wcale to jednak nie oznacza, że jest to zły
sygnał na początek naszej sesji, gdyż jednocześnie bardzo dobrze zachowały się rynki Ameryki Południowej,
Meksyku i Kanady. Ponadto zdecydowanie wzrosła cena surowców, tak miedzi jak i ropy. Już samo to
powinno dobrze wpłynąć na nasz indeks. Dodam jeszcze, że podana przed świętami inflacja okazała się
poniżej prognoz, a to wraz z osłabieniem dolara wpłynęło na umocnienie złotówki. Nie bez wpływu na
wycenę będzie też propozycja zwiększenia dywidendy przez KGHM z 3,50 na 5,50. Jednym słowem, jest
wiele czynników sugerujących wzrost WIGu20 na dzisiejszej sesji.

                             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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