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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Po wczorajszej sesji wykres 60 minutowy pokazuje jak w
newralgicznym momencie ją zakończyliśmy. WIG20 dotarł do linii trendu wzrostowego, która prowadziła
zwyżkę przez ponad miesiąc. Ponadto na tej samej wysokości znajduje się średnia 55. Przebicie w dół tych
dwóch elementów może przysporzyć niedźwiedziom zwolenników. Są one tuż pod poziomem 3250pkt.
Jednocześnie na tej wysokości swoje lokalne dno znalazła korekta w czasie sesji w dniu 5 maja. Poizom ten
wiąże się także z lokalnymi szczytami z 24 i 26 kwietnia. Kolejne wsparcie znajduje się 100pkt niżej i wynika
z dna poprzedniej korekty z 27 i 28 kwietnia. Po drodze jest średnia 100 będąca na 3225pkt. Wskaźnik RSI
wyrysował wczoraj mały "ząbek", ale nie wydaje mi się, aby to już było to na czym można wesprzeć linię
trendu spadkowego z ostatniego szczytu wskaźnika. Na MACD została naruszona linia równowagi. Tutaj
również jest to ważny moment dla koniunktury w najbliższym okresie. W obronie powyższych poziomów
powinien pomagać niski poziom wskaźnika STS. Przez całą wczorajszą sesję znajdował się w strefie
wyprzedania. Linia ADX opada wskazując na brak trendu w horyzoncie 60 minutowym.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Przez większą część wczorajszej sesji wsparciem była średnia 200.
Z chwilą jej pokonania sprzedaż trochę się nasiliła. Na obecną chwilę średnia 55 jest na poziomie 3269,
średnia 100 na 3283, a średnia 200 na 3276. Wartości te wskazują na to, że średnie nie są już poukładane
zgodnie z trendem wzrostowym. Na wskaźniku RSI musiałem lekko skorygować linię trendu spadkowego.
Wczorajsza sesja nie doprowadziła do jej przebicia, więc nadal obowiązuje. Wskaźnikowi MACD nie udało
się wyjść nad linię równowagi. W chwili zbliżenia do niej nastąpiło odbicie w dół.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów do linii trendu wzrostowego trochę
jeszcze brakuje. Jest ona w okolicy 3205pkt. Natomiast wsparciem w końcówce sesji okazała się średnia 55.
Na ten moment jest ona na poziomie 3236pkt. Wsparcie tego poziomu wynika również, podobnie jak na
indeksie, z dołka lokalnej korekty w dniu 5 maja. Kolejne wsparcie jest w rejonie 3140 jako dno korekty z
dnia 27 i 28 kwietnia. Średnia 100 będąca dla niektórych filtrem przebicia średniej 55 jest teraz na wysokości
3212pkt. Przez całą wczorajszą sesję wskaźnik TRD znajdował się pod linią równowagi. Do czasu jej
przebicia w górę trudno będzie mówić o kontynuowaniu wzrostów. Wskaźnik ChMF pozostał w rejonie linii
równowagi i z tego punktu widzenia ma możliwość ruchu w obydwie strony.

    Decyzja FOMC nic nowego nie wprowadziła. Po podniesieniu stóp stwierdził on, że dalsze postępowanie
zależy od kolejnych danych napływających na rynek. Oznacza to, że im gorsze dane tym będą lepiej
przyjmowane przez rynek, gdyż będą oddalać decyzję o kolejnej podwyżce. Ruchy po danych mogą być więc
duże. Wydaje mi się, że rynki zareagują z ulgą po takim komentarzu. Dla naszego rynku istotnym jest, że
mocno wzrosły surowce, zarówno miedzi jak i ropy. Jednocześnie dla KGHM i PKN otrzymaliśmy bardzo
dobrą informację, że POLKOMTEL wypłaci im dywidendę w wysokości 461 milionów złotych. Spodziewana
była dużo mniejsza. Dzisiaj podane zostaną wyniki finansowe PEKAO i BPH. Nie potrafię powiedzieć czy
przed, czy po sesji. Zapowiada się wzrostowa sesja na GPW.

                             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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