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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja przyniosła mocną korektę spadkową. Na wykresie
została przebita w dół przyspieszona linia trendu wzrostowego. Jej poziom to nieznacznie powyżej 3200pkt.
Pod koniec notowań została naruszona średnia 55. Jest to już poważniejsze ostrzeżenie. Zobaczymy, czy uda
się dzisiaj wrócić nad tą średnią. Jej poziom to 3174pkt. Linia normalnego trendu wzrostowego jest na
wysokości 3126pkt. Tuż pod nią znajduje się średnia 100, będąca na 3100pkt. Dla mnie ważniejszymi
wsparciami są poziomy luk hossy z 13 i 18 kwietnia odpowiednio na 3040 i 2998pkt. Na wskaźniku RSI
mamy przełamanie poziomej linii wsparcia. Oznacza to, że okres szaleńczego wzrostu zakończył się, ale nic
nie mówi o możliwości jego zakończenia. Trochę niepokojące jest jak już wspomniałem przebicie średniej 55
oraz na wskaźniku MACD zejście poniżej linii równowagi. Te dwa elementy są dla mnie w horyzoncie
krótkoterminowym wraz z przebiciem wsparcia na RSI sygnałami sprzedaży. Trzeba jednak zwrócić uwagę,
że zarówno średnia 55 jak i MACD mogą szybko zanegować ten sygnał. Scenariuszowi temu może pomagać
niski poziom wskaźnika STS, który znajduje się w obszarze wyprzedania. Linia ADX pod koniec notowań
zaczęła na spadek indeksu reagować swoim wzrostem. Świadczyłoby to o tym, że dla niej również, w krótkim
terminie nastąpił sygnał sprzedaży.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym zostały przebite w dół wszystkie
średnie. Zgrupowały się one na końcu sesji w przedziale 3207 − 3213pkt. Ważnym jest być może to, że
zostały także przebite lokalne dołki z wczoraj i przedwczoraj. Jak widać nie stanowiły zbyt mocnego
wsparcia. Teraz indeks może mieć kłopoty z powrotem nad 3200pkt. Wskaźniki RSI i MACD spadły z stref
wykupienia do stref wyprzedania. Ten drugi na końcu sesji zdążył odreagować.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. W przypadku kontraktów nastąpił powrót do kanału
wzrostowego, który prowadził ich notowania w pierwszej połowie kwietnia. Jego górne ograniczenie znajduje
się na poziomie 3190pkt, a dolne na 3076pkt. Na wykresie została naruszona średnia 55, ale pod koniec sesji
kontrakty wróciły nad jej poziom. Jest ona na wysokości 3155pkt. Wskaźnik TRD spadł poniżej linii
równowagi. Jego dołek pokrywa się z wartością osiągniętą w dniu 29 marca. Jednocześnie pod linią
równowagi znalazł się po raz pierwszy od 12 kwietnia. Wskaźnik ChMF znalazł się pod linią równowagi.

    Na wykresach minutowych pokazały się liczne ostrzeżenia. Według niektórych nawet sygnały sprzedaży.
Dlatego trzeba zwrócić uwagę, czy sygnały te zostaną potwierdzone w dniu dzisiejszym. Wprawdzie
inwestorzy są nauczeni, że każda nawet największa przecena jest okazją do kupna, ale kiedyś ulegnie to
zmianie. Po tak długim i mocnym wzroście korekta niekoniecznie musi skończyć się jedno sesyjnym
spadkiem. Indeksy amerykańskie wzrosły i gdyby nie złe wyniki Microsoftu podane po sesji byłoby to
impulsem do wzrostu naszego rynku. Giełdy azjatyckie spadły zapewne w wyniki podwyżki stóp w Chinach.
Bardzo dużo spadł surowiec miedzi, ale dziś jest już na plusie. My część tych negatywnych impulsów
uwzględniliśmy już podczas wczorajszej sesji, więc trudno powiedzieć jak zachowa się WIG20. Sądzę, że
STS godzinowy wymusi jakiś wzrost przynajmniej pod koniec 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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