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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Piątkowa sesja przyniosła przede wszystkim mocne rozchwianie
notowań. Rano inwestorzy zareagowali głównie na niepewną sytuację na surowcach oraz niezdecydowanie
giełd zachodnich. Swoje dokładał też rynek węgierski, który miejscami notował duży spadek indeksu. Dość
szybko jednak WIG20 przeszedł do trendu wzrostowego, który doprowadził do naruszenia poziomu 3200.
Jednocześnie oznaczało to wyjście w górę o 123pkt od sesyjnego dołka. Końcówka była nerwowa do czego
głównie przyczyniły się kontrakty ze swoim dowolnym ustalaniem bazy. W efekcie sesja skończyła się ponad
1% wzrostem. Na wykresie minutowym mamy sytuację taką, że WIG20 ma wartość 3185 a linia trendu
wzrostowego jest na 3050pkt. Odległość jest więc bardzo duża. Podobnie jest z średnią 55, która jest na
wysokości 3059pkt. Na wskaźniku RSI pozioma linia wsparcia trzyma się bardzo dobrze. Nawet można
stwierdzić, że korekty są coraz słabsze bo wskaźnik nie dochodzi do tej linii. Wskaźnik MACD przekroczył
wartość 30 co jest bardzo mocnym wykupieniem rynku. Tutaj w sposób zdecydowany będzie on starał się
doprowadzić do jakiejś korekty notowań w najbliższym czasie. Wskaźnik STS całą piątkową sesję
utrzymywał się w strefie wykupienia. Linia ADX jest na bezpiecznym poziomie pozwalającym na ruch w
obydwie strony.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym indeks utrzymuje się nad wszystkimi
średnimi, nie oddalając się zbytnio od średniej 55. Jest ona w tej chwili na poziomie 3155pkt. W końcówce
sesji odbicie w górę poszło z poziomu czwartkowego szczytu na 3150. Być może powstało w ten sposób
jakieś krótkoterminowe wsparcie na tej wysokości. Na wskaźniku RSI obowiązuje pozioma linia wsparcia w
okolicy wartości 40. Wskaźnik MACD nie odbiega wiele od linii równowagi, co pozwala na dobre otwarcie
notowań. 
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów mieliśmy rano naruszenie dolnym
cieniem pokonanej w górę górnej granicy kanału wzrostowego z okresu 29 marzec − 20 kwiecień. Jednak
szybko kontrakty wróciły nad tą linię i utrzymały się całą sesję. Na ten moment linia ta jest na poziomie
3115pkt. Wygląda na to, że trend wzrostowy uległ przyspieszeniu i wykres trwalej wyszedł nad ten kanał.
Średnia 55 pozostała daleko w tyle i jest na wysokości 3025pkt. Wskaźnik TRD cały czas utrzymuje się nad
linią równowagi, co potwierdza panowanie na rynku tendencji wzrostowej. Wskaźnik ChMF po raz pierwszy
od prawie miesiąca wyszedł nad rysowaną poziomą linię oporu.

    Dzisiejsze otwarcie notowań będzie zdeterminowane dużym piątkowym wzrostem surowca miedzi (
wzrosła o 6% ) oraz wzrostem ropy o 2%. Giełdy amerykańskie  zachowują się spokojnie i nie przeszkadzają
w zdyskontowaniu tego faktu. Gorzej jest z rynkiem azjatyckim, który zanotował duży spadek. Wygląda więc,
że otworzymy się neutralnie. Problemem dzisiaj, będzie bardzo duże wykupienie na wskaźniku MACD z
wykresu godzinowego. Praktycznie wymusza ono wystąpienie korekty spadkowej jak nie dziś to jutro. W
każdym razie trzeba uważać, gdyż może ona rozpocząć się w każdej chwili.

                             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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