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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja była niezwykle bycza. Indeks za jednym
zamachem odrobił wszelkie straty wynikające z trzech poprzednich korekcyjnych sesji. Ważne w tym
wszystkim jest również to, że rynek był szeroki i na zwyżkę złożyło się wiele walorów. Kolejny raz
potwierdziło się, że istotnym wsparciem dla indeksu jest w obecnej fali wzrostowej średnia 10 sesyjna na
wykresie dziennym oraz linia trendu wzrostowego. Na wykresie 60 minutowym takim wsparciem jest średnia
55. Wcześniejsza korekta naruszała poziom tej średniej, a ostatnia idealnie zawróciła na jej wysokości. Warto
obserwować zachowanie indeksu w jej okolicach. Jest to o tyle ważne, że pokrywa się ona niemal z linią
trendu wzrostowego. W tej chwili jest to poziom 3275pkt. Wczoraj WIG20 zakończył sesję na nowych
szczytach, więc teoretycznie należałoby spodziewać się kontynuacji tego ruchu. Wskaźnik RSI poszedł na
tyle szybko w górę, że niemożliwe jest wyrysowanie linii trendu wzrostowego. Powstała natomiast pozioma
linia wsparcia przy wartości 40. Wskaźnik MACD zawrócił swój spadek prawie dokładnie na linii
równowagi. Teraz oporem powinna być zaznaczona linia na wykresie lub poziom ostatniego szczytu.
Wskaźnik STS doszedł do strefy wykupienia i możliwy jest znany już scenariusz, że najpierw opuści go
korekcyjnie, a potem drugie wyjście z tego obszaru będzie zapowiedzią głębszej korekty. Linia ADX wzrosła
ze swojego niskiego poziomu potwierdzając siłę wczorajszego wybicia.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na tym wykresie mamy wyjście indeksu nad wszystkie średnie. Już
pierwsze minuty sesji zapowiadały, że WIG20 ma szansę wyjść z położenia pod nimi wszystkimi na nad nie
wszystkie. W tej chwili są one już prawie ułożone zgodnie z trendem wzrostowym. Najszybsza średnia 55 jest
na wysokości 3303pkt. Na wskaźniku RSI sygnałem kupna było przebicie w górę linii trendu spadkowego,
które nastąpiło z samego rana. Tutaj również trudno o linię trendu, więc zaznaczyłem linię wsparcia.
Wskaźnik MACD wyszedł nad linię równowagi i utrzymał się tam przez całą sesję.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów wczorajsza sesja odbyła się w
obrębie znanego już kanału wzrostowego. Zakończenie sesji wypadło tuż pod jego górnym ograniczeniem i
na nowych historycznych maksimach. Nastąpiło mocne oddalenie się od dolnego ograniczenia kanału oraz od
średniej 55. Jest ona na wysokości 3258pkt. Dolne ograniczenia kanału wraz z średnią 100 jest na poziomie
3225pkt. Dzisiaj dodałem wykres słupkowy wolumenu godzinowego i wykres liniowy LOPu. Jest to na
jednym wykresie nad wskaźnikami. Można tam zauważyć, że LOP spadał od prawie połowy kwietnia.
Dopiero przedwczoraj w końcówce spadku zaczął rosnąć i kontynuował to przez całą wczorajszą sesję. Jest to
dobry znak dla byków, że nowo otwarte pozycje potwierdzają kierunek wzrostowy. Do szczytu z połowy
kwietnia dużo jednak jeszcze brakuje. Wskaźnik TRD wyszedł nad linię równowagi i pozostał tam przez całą
sesję. Dziwnie zachowuje się ChMF, który nie może oderwać się od swojej linii równowagi.

     Dzisiaj mamy aż za dużo impulsów do dyskontowania. Głównym jest duży spadek indeksów w USA.
Mamy sytuację, nad którą zastanawiałem się wczoraj w komentarzu popołudniowym. Czy rozpędzony nasz
walec poradzi sobie z tym? Ponadto wyniki kwartalne poniżej prognoz podał PKNORLEN. Łagodzi to dobra
prognoza na drugi kwartał. Wyniki PEKAOSA okazały się zgodne z przewidywaniami. Przed nami jeszcze
wyniki PKOBP. Ta mieszanka może zakończyć się zarówno dużą realizacją zysków jak i całkowitym
zignorowaniem światowych spadków. Dzisiaj pokażemy na ile jesteśmy uodpornieni na sytuację na innych
giełdach.

                             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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