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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Po dwóch sesjach marazmu, wczorajsza sesja przyniosła w
końcówce ożywienie. WIG20 znacząco oddalił się od ubiegło tygodniowych wsparć, a zbliżył się do
historycznych maksimów, do których zostało 20pkt. Na zryw w końcówce sesji być może wpływ miało
stopniowe oddalanie się od średniej 55 i coraz pewniejsze utrzymywanie się indeksu nad poziomem 3200pkt.
Średnia zakończyła sesję na wysokości 3208pkt. Ponad miesięczna linia trendu wzrostowego dotarła na
wysokość 3186pkt. Te dwa poziomy wraz z 3150 są najbliższymi wsparciami dla indeksu. Średnia 100
dotarła na wysokość 3150pkt. Na wskaźniku RSI doszło do przebicia w górę linii trendu spadkowego. W
związku z tym można już było narysować linię trendu wzrostowego. Wskaźnik zakończył sesję w bezpiecznej
odległości od tej linii. Wskaźnik MACD wrócił nad linię równowagi i dosyć mocno odszedł od niej w górę.
Do wykupienia jednak jeszcze sporo brakuje. Wskaźnik STS znajduje się w strefie wykupienia i wygląda na
to, że będzie zachowywał się tam stabilnie. Najistotniejszym na dziś ze wskaźników jest DMI. Jego linia
ADX zareagowała wzrostem na wzrost indeksu. Biorąc pod uwagę, że odbywa się on z niskiego poziomu, to
budzi nadzieję, że będzie to trwały impuls. 
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na tym wykresie sygnałem do poprawy notowań było trwałe
wyjście nad średnią 200. W tej chwili średnie zaczynają układać się zgodnie z trendem wzrostowym. Średnia
55 jest na poziomie 3214, średnia 100 na 3203 a średnia 200 na 3201pkt. Na wykresie narysowałem
prowizoryczne linie trendu wzrostowego. Dzisiejsza i kolejne sesje pokażą, która z nich będzie miała rację
bytu. Na wskaźniku RSI od kilku sesji obowiązuje linia trendu wzrostowego. Jej przebicie w dół nie musi
oznaczać końca wzrostu, gdyż może powstać na jakiejś wysokości pozioma linia wsparcia. Wskaźnik MACD
od dłuższego czasu utrzymuje się nad linią równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów niepokój budzi ich dojście do górnej
granicy kanału wzrostowego z pierwszej połowy kwietnia. Łagodzi to trochę fakt, że była ona już przebijana i
w górę i w dół, więc nie musi być tak istotnym oporem. Dzisiaj zobaczymy jak to wpłynie na notowania.
Wczoraj całą sesję kontrakty przebywały nad średnią 55. W końcówce sesji nastąpiło znaczne oddalenie się
od tej średniej. Na ten moment jest ona na poziomie 3195pkt. Średnia 100 jest na 3130 i pokrywa się z dolną
granicą kanału wzrostowego, a średnia 200 jest na 3000pkt. Wskaźnik TRD sygnalizuje, że na rynku
dominuje tendencja wzrostowa, gdyż utrzymuje się nad linią równowagi. Drugim elementem, który trochę
niepokoi jest poziom wskaźnika ChMF, gdyż dotarł on do wartości +0,2, a przecież najczęściej waha się on
pomiędzy −0,2 a +0,2. Bardzo rzadko przekracza te wartości.

     Dzisiaj ze strony indeksów giełd amerykańskich nie mamy żadnych impulsów. Zakończyły się one mniej
więcej tak jak były o godzinie 16, kiedy my kończyliśmy sesję. Futuresy są w okolicy zera. Nikkei świętuje
kolejny dzień. Wczoraj nasze spółki paliwowe nie zareagowały na duży spadek ropy, ale ropa spadła drugą
sesję o 3% i reakcja może przyjść dzisiaj. Godna podziwu jest ta wczorajsza odporność. Możemy mieć jednak
bardzo poważny impuls określający kierunek WIGu20. Być może przed sesją zostaną podane wyniki
kwartalne KGHM i PROKOMU ( ponadto MILLENIUM i MONDI ). Szczególnie ta pierwsza spółka może w
zdecydowany sposób wpłynąć na przebieg 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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