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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Sesja przed długim weekendem przyniosła uspokojenie i obronę
czwartkowego wsparcia. Powstało ono na wysokości lokalnego dołka z 21 kwietnia na 3151pkt. Wprawdzie
wartość indeksu schodziła niżej, ale wszystkie godzinowe korpusy świeczek wybroniły ten poziom.
Jednocześnie powstała formacja podwójnego dna z linią szyi na poziomie około 3200pkt. Po przebiciu tej
wartości prognozowany wzrost wyniesie do około 3250pkt. Tam przed indeksem będzie już tylko szczyt z 27
kwietnia na 3275pkt. Ostatnia sesja przyniosła też dzięki końcowemu fixingowi naruszenie w górę średniej
55. Jest ona na wysokości 3184pkt. Podczas spadkowych sesji nie doszło jak na razie do testowania linii
trendu wzrostowego z początkiem w ostatnich dniach marca. Na ten moment jest ona na wysokości 3144pkt.
Niżej zostają średnia 100 i 200. Na wskaźniku RSI powstała linia trendu spadkowego. Wskaźnik ma dość
dużo miejsca do wzrostu, aby dojść do jej poziomu. Przypominam, że w czwartek doszło do przebicia linii
wsparcia na wskaźniku, co zapowiada, że bieżąca korekta jest najmocniejsza od końca marca. Również po raz
pierwszy od ostatnich dni marca poniżej linii równowagi spadł wskaźnik MACD. Na ostatniej sesji
wyhamował on spadek i próbuje skierować się do góry. Wskaźnik STS także wyhamował spadek i że
znajduje się stosunkowo nisko próbuje pójść w górę. Linia ADX od kilku sesji porusza się prawie poziomo i
również jest na niskim poziomie.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym w końcówce sesji została przebita w
górę średnia 55. Notowania zakończyły się na poziomie średniej 100. Średnia 55 jest teraz na poziomie 3173,
średnia 100 na 3194 a średnia 200 na 3204pkt. Tutaj również widać powstającą formację podwójnego dna
zapowiadającą w wypadku jej zrealizowania wzrost indeksu. Na wskaźniku RSI wydaje się, że powstaje linia
trendu wzrostowego. Należy śledzić zachowanie wskaźnika względem tej linii. Wskaźnik MACD po
wcześniejszym spadku zaczął iść w górę i powrócił nad linię równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów notowania skończyły się w
przeciwieństwie do indeksu tuż pod średnią 55. Jest ona na poziomie 3172pkt. Jednocześnie z racji
zwiększającej się bazy trudno doszukać się tu formacji podwójnego dna. Kontrakty raczej utworzyły poziom
oporu tuż nad wartością 3172 lub dla pewności na maksymalnej wartości z piątku, czyli 3181pkt. Po
czwartkowym ponownym wejściu w obszar kanału wzrostowego z pierwszej połowy kwietnia obraz
techniczny uległ pogorszeniu. W tej chwili górna granica tego kanału znajduje się na wysokości 3211pkt.
Dolna granica, która prawie pokrywa się z średnią 100 jest na wysokości 3094pkt. W przypadku tego wykresu
ważne jest, czy kontrakty zdołają się ponownie wybić nad górną granicę rysowanego kanału. Wskaźnik TRD
zbliżył się od dołu do linii równowagi. Początek sesji powinien pokazać, czy jest to ruch powrotny, czy też
wskaźnik wyjdzie nad tą linię. Wskaźnik ChMF znajduje się również pod linią równowagi, ale w obrębie
najczęstszego pasma wahań od −0,2 do +0,2.

     Sesję zaczniemy w niezbyt jednoznacznych nastrojach. Indeksy amerykańskie zakończyły piątkowe sesje
poniżej wartości, które były o godzinie 16, a wczoraj spadły w wyniku tąpnięcia w ostatniej godzinie
notowań. Dodatkowo maksima osiągnęła rentowność amerykańskich 10−latek. Na ten ostatni element jednak
nie bardzo chcemy reagować. Dla równowagi wzrosty zanotował rynek surowcowy. Ropa wzrosła o 2%, a
miedź o 3%. Patrząc na zachowanie WIGu20 w poprzednich tygodniach najważniejsze będzie to ostatnie. Tak
więc, sądzę, że zaczniemy neutralnie, a potem zachowanie polskiej giełdy zależeć będzie od bieżących
sygnałów.

                             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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