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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja pomimo dość dużego spadku nie wniosła wiele
nowego. W dalszym ciągu WIG20 przebiega nad średnią 55 i nad linią trendu wzrostowego. Średnia na ten
moment jest na poziomie 3237pkt i pokrywa się z linią trendu wzrostowego. Jedyne co można zarzucić to fakt
naruszenia kwietniowego szczytu. Istnieje zagrożenie fałszywego wyjścia nad nie. Wspominałem jednak w
komentarzu po sesji, że najwyższy kwietniowy fixing to 3262 i ta wartość nie została pokonana w dół na
zakończenie sesji. Jedyną zmianą jest to, że została zamknięta przedwczorajsza luka hossy. Tak sytuacja
wygląda na indeksie, natomiast na wskaźniku RSI mamy przebicie w dół linii trendu wzrostowego. Teraz
należy liczyć się z ewentualnym ruchem powrotnym do przebitej linii. W przeciwnym przypadku musiałaby
powstać jakaś pozioma linia wsparcia. Wskaźnik MACD uległ całkowitemu schłodzeniu. Jest on już prawie w
neutralnym położeniu, ale nad linią równowagi. Wskaźnik STS dotarł do strefy wyprzedania. Jego niski
poziom będzie skłaniał do ruchu w górę. Linia ADX nie rośnie już od 19 kwietnia, a nawet nie osiąga
zadawalających wartości jak na obecność trendu. 
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym najbardziej rzuca się w oczy, że
przedwczorajsze notowania pozostały wyspą. Otwarły się luką hossy, a wczoraj zamknęły luką bessy.
Wczorajsze przedpołudniowe odreagowanie zakończyło się nieudanym podejściem pod średnią 55. Nie
mogąc jej sforsować indeks zaczął spadać. Po drodze przebił w dół średnią 100 i zakończył w okolicy średniej
200. Jest ona teraz na poziomie 3260. Średnie 55 i 100 pokrywają się i są na 3294pkt. Ta linia wzrostowa,
którą wczoraj narysowałem ( od 28 kwietnia ) została już przebita w dół. Na wskaźniku RSI obowiązuje linia
trendu spadkowego. Niski jej poziom będzie skłaniał do przebicia w górę. Wskaźnik MACD jest pod linią
równowagi i blisko poprzedniej wartości minimalnej.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów mamy ponowne wejście w obszar
kanału wzrostowego. Kolejny raz wyjście nad ten kanał okazało się nietrwałe. Sesja zakończyła się w
sąsiedztwie średniej 55. Jest ona na wysokości 3227pkt. Tutaj także została zamknięta przedwczorajsza luka
hossy oraz mocniejsze niż na indeksie wejście w obszar kwietniowych szczytów. Poza średnią 55 wsparciem
jest średnia 100 będąca na 3195, dolne granica kanału wzrostowego będąca na 3180 oraz kwietniowe dołki z
ostatniej korekty w rejonie 3140pkt. Wskaźnik TRD spadł poniżej linii równowagi. Jest to w horyzoncie 60
minutowym ostrzeżenie przed zmianą trendu krótkoterminowego. Wskaźnik ChMF nie mogąc bardziej
zdecydowanie wyjść nad wartość +0,2 spadł do linii zerowej. Teraz ma możliwość ruchu w obydwie strony. 

    Dzisiejsza sesja po wczorajszej przecenie jest bardzo ważna. Większość korekt kończyła się jednodniowym
spadkiem, więc teoretycznie tak powinno być też dzisiaj. Pomagać temu scenariuszowi będzie dobre
zachowanie giełdy w USA oraz zwariowany rynek surowcowy. Negatywnie zadziałają spadki w Azji oraz
minusowe futuresy na indeksy amerykańskie. Według wykresów minutowych jest szansa na odbicie w
pewnym momencie dzisiejszej sesji. To wszystko jednak będzie tylko impulsem na dziś. Jutro rano będziemy
po decyzji i komentarzu FED, więc z tej strony mogą być silniejsze argumenty za określeniem się o kierunku
indeksów.

                             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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