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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Na wczorajszej sesji wszystkie rozstrzygnięcia zapadły do godziny
11. Wtedy to indeks po wysokim otwarciu spadł w rejony notowań z wcześniejszej sesji i tak już pozostało do
końca dnia, a wahania były niezwykle wąskie. Tym sposobem z jednej strony został powstrzymany ciągły
wzrost WIG20, a z drugiej nie doszło do testowania nawet najbliższych wsparć. Takimi są 3041 ( luka
pomiędzy notowaniami z 13 i 18 kwietnia ) oraz 2998pkt ( luka pomiędzy notowaniami z 12 i 13 kwietnia ).
Innym wsparciem jest linia bieżącego impulsu wzrostowego, która dotarła na wysokość 3014pkt.
Najważniejszym jednak, jest pokonana linia trendu spadkowego będąca na 2953pkt. Z średnich, najbliższa
indeksowi jest oczywiście średnia 55, która zatrzymała korektę spadkową w dniu 12 kwietnia. Średnia ta jest
na poziomie 3014pkt. Na wskaźniku RSI doszło do korekty, ale spadek nie dotarł do obowiązującej od
początku kwietnia poziomej linii wsparcia. Można stwierdzić, że nawet jeśli nie ma dojść do jej przebicia to i
tak pozostało trochę miejsca do spadku. Wskaźnik MACD, który najbardziej wskazywał na wykupienie,
"schłodził się" i wprawdzie korzystne byłoby przedłużenie tego ruchu, ale poziom wskaźnika pozwala już na
ruch w obydwie strony. Wskaźnik STS skierował się zdecydowanie w dół, a optymalnym wyjściem byłoby
dotarcie do strefy wyprzedania, do której trochę brakuje. Linia ADX również opadła i pozwala na ruch w
obydwie strony.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsze notowania po bardzo dobrym otwarciu skierowały się
w stronę średnich 55 i 100. Praktycznie większość sesji to ruch indeksu pomiędzy tymi średnimi. Średnia 55
jest na poziomie 3078, a średnia 100 na 3071pkt. Pozostaje jeszcze średnia 200, która jest na poziomie
3029pkt. Na wskaźniku RSI przez wysokie otwarcie sesji powstała inna wersja linii trendu spadkowego.
Teraz przebicie tej linii będzie sygnałem zakończenia korekty w horyzoncie 10 minutowym. Wskaźnik
MACD miał przez całą sesję problemy z wyjściem nad linię równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Tutaj poranne otwarcie nałożyło się na górne ograniczenie
kanału wzrostowego obowiązującego od 29 marca. W wyniku tego kontrakty odbiły się w dół. Jednak jak
spojrzymy na wykres, to w wyniku zmniejszenia bazy nie chcą one skierować się ku dolnemu ograniczeniu.
Górne ograniczenie jest na 3082pkt, a dolne na 2976pkt. Ta druga wartość pokrywa się również z średnią 55,
która 12 kwietnia zatrzymała spadek. Jeśli kontrakty w dalszym ciągu będą tak zmieniać bazę, to trudno
będzie o logiczne zachowanie na wykresie. Podczas wczorajszej sesji skutecznym wsparciem okazały się
okolice górnych krawędzi godzinowych świeczek z 18 kwietnia. Wypadają one na 3038pkt. Kolejnym
analogicznym wsparciem jest 2994pkt. Na wskaźniku TRD kwietniowe korekty doprowadzały do naruszenia
linii równowagi. Tym razem wskaźnik dzielnie utrzymuje się nad nią. Wskaźnik ChMF kolejny raz odbił się
w dół od dwumiesięcznej poziomej linii oporu. Wsparcie na nim jest mało sprecyzowane i dlatego trudno
stwierdzić, dokąd powinien wskaźnik opadać w trakcie korekty.

    Dzisiaj dla odmiany wskazówki co do kierunku WIGu20 są niejednoznaczne. Zdecyduje prawdopodobnie
kształtowanie się cen surowców w trakcie dnia oraz kolejne wyniki spółek amerykańskich. Na obecną chwilę
zakładałbym, że dzienna zmiana będzie niewielka.

                             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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