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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja przyniosła kolejny wzrost notowań i kolejne
historyczne rekordy indeksu WIG20. Również kolejny raz, byki popracowały do południa, a potem podaż nie
miała siły wykorzystać faktu, że popyt odpoczywał. Na wykresie wyraźnie już widać, że ostatnie notowania
WIG20 przybrały kształt hiperboli. Linia trendu wzrostowego zostaje coraz bardziej w tyle za bieżącymi
notowaniami. Na tą chwilę jest ona na wysokości 3072pkt. Również średnie znacznie odbiegają od aktualnych
wartości indeksu. Średnia 55 jest na poziomie 3095pkt. Przebieg ostatnich dni zwyżki jest taki, że trudno
znaleźć jakieś wsparcia. Ja wyznaczyłbym je na okrągłych wartościach 3150, 3050 oraz 3000pkt. Najbardziej
widoczne są te dwa ostatnie. Na wskaźniku RSI nie ma żadnych zmian. Wykres jego nie schodzi nawet do
zaznaczonej poziomej linii wsparcia i jest to kolejny argument za tym, że doszło do przyspieszenia wzrostów.
Natomiast ciekawie jest z wskaźnikiem MACD. Ja mam możliwość sprawdzenia jego zachowania od 2001
roku i z tego co pamiętam jeszcze nigdy nie osiągnął tak wysokiego poziomu. Z tego punktu widzenia jest on
krańcowo silnie wykupiony. Owszem to także świadczy o sile trendu, ale również w jakimś stopniu o
panującej euforii na rynku ( brak korekt spadkowych schładzających wskaźniki ). Wskaźnik STS całe ostatnie
dwie sesje spędził w obszarze wykupienia. Linia ADX jest na umiarkowanym poziomie pozwalającym na
ruch w obydwie strony. 
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na tym wykresie jak zwykle mogę stwierdzić, że indeks nie oddala
się zbytnio od najszybszej średniej 55. Jest ona na poziomie 3213pkt. Średnia 100 jest na 3184, a średnia 200
na 3132pkt. Na wcześniejszych sesjach na wykresie indeksu powstawały "góry i doliny", a tym czasem
wczorajsza sesja przebiegła nadzwyczaj spokojnie. Na wskaźniku RSI mamy linię trendu spadkowego, jednak
położenie wskaźnika sugerowałoby, że przebicie jej w górę nie będzie sprawiało wielkich kłopotów stronie
popytowej. Ważniejsza na wykresie wskaźnika jest pozioma linia wsparcia w rejonie wartości 40. Wskaźnik
MACD kolejny raz doszedł w okolice swojej wartości 15 i potem opadając zakończył sesję niedaleko od linii
równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów widzimy, że wyjście nad kanał
wzrostowy z pierwszej połowy kwietnia okazuje się trwałe. Górne ograniczenie tego kanału znajduje się na
poziomie 3137pkt. Kształt wykresu kontraktów praktycznie uniemożliwia znalezienie tam jakichś punktów,
które w przyszłości mogłyby być wsparciami. Takim jak zawsze są średnie. I tak najbliższa kontraktom
średnia 55 jest na wysokości 3063pkt. Wskaźnik TRD nie oddala się zbytnio od swojej linii równowagi, ale
ważne jest, że od 12 kwietnia utrzymuje się nad nią bez żadnych naruszeń. Wskaźnik ChMF wyszedł nad linię
oporu i utrzymuje się tam.

     Dzisiaj ze strony giełdy amerykańskiej żadnych istotnych impulsów nie mamy. Indeksy zakończyły się w
okolicy zera. Gorzej jest z azjatyckimi, które po mocnym wczorajszym spadku nie odbiły za bardzo. Główną
informacją jest jednak spadek ropy o 2,5%. Na razie inwestorzy mogą potraktować to jako korektę, którą
trzeba przeczekać. A czy tak będzie zobaczymy. Również bardzo duży spadek zanotowało srebro. Nasz
indeks najbardziej zależy od miedzi, a na tym rynku panuje spokój. Najważniejszą dla mnie rzeczą jest w tej
chwili krańcowo mocno wykupiony godzinowy MACD. Korekta wisi na włosku.

                             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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