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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Podczas piątkowej sesji kolejny raz jako skuteczne wsparcie
zadziałała średnia 55. Nie mogąc jej przebić w dół w końcówce WIG20 skierował się ku górze. Na dzisiejszej
sesji średnia ta wystartuje z poziomu 3283pkt. W bezpośrednim sąsiedztwie bieżącej wartości indeksu
znajduje się również linia trendu wzrostowego. Pokrywa się ona z średnią 55. W przypadku przebicia w dół
tych dwóch elementów powstaną techniczne sygnały rozpoczęcia korekty spadkowej. Jednocześnie
przynajmniej w horyzoncie 60 minutowym nastąpią sygnały sprzedaży. Potwierdzeniem tego byłoby
przebicie przez indeks dołka z ostatniej środy. W ten sposób na wykresie mielibyśmy sytuację, w której
kolejny dołek jest poniżej wcześniejszego. Jego wartość to 3246pkt. Na tym samym poziomie znajduje się
aktualnie średnia 100, nad którą WIG20 przebiega nieprzerwanie od 29 marca. Wskaźnik RSI stara się
stworzyć sobie wsparcie w okolicy wartości 40. Dzisiaj będzie miał to utrudnione. Gorzej wygląda MACD,
któremu coraz trudniej jest osiągać wysokie wartości. W piątek powstał kolejny szczyt wskaźnika poniżej
poprzedniego. Stwarza to warunki do skutecznego ataku na linię równowagi. Wskaźnik STS dopuszcza ruch
indeksu w obydwie strony. Linia ADX znowu jest na niskim poziomie, co może ułatwić powstanie w
najbliższym czasie trwalszego trendu w jakimś kierunku.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym piątkowa sesja przebiegała w pobliżu
średnich kroczących. Najpierw sesja rozpoczęła się nad nimi, po czym wykres zjechał pod nie wszystkie.
Zakończenie sesji wypadło w okolicy średniej 100 a to znaczy że pod średnią 55, a nad średnią
200.Zaznaczone na wykresie poziome linie pokazują, że od 5 maja WIG20 znajduje się w konsolidacji
pomiędzy nimi. Górny zakres to 3350, a dolny to 3240pkt. Wyjście z tego przedziału powinno dać
rozstrzygnięcie co do następnego kierunku indeksu. Wskaźnik RSI porusza się od strefy wykupienia do strefy
wyprzedania nie wnikając w żadną z nich. Wskaźnik MACD od kilku sesji znajduje się na zmianę raz nad, a
raz pod linią równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. W piątek na wykresie kontraktów walka o utrzymanie w
dobrej kondycji rynku odbyła się podobnie jak na indeksie w pobliżu średniej 55. Tutaj jej naruszenie było
większe niż na indeksie. Teraz jest ona na 3270pkt. Trochę niżej przebiega średnia 100 będąca na 3234pkt,
która nie została przebita w dół od 29 marca. Ciut wyżej znajduje się linia trendu wzrostowego. Jej aktualna
wysokość to 3238pkt. Przebicie w dół tych dwóch ostatnich wartości znacznie zwiększy możliwość przejęcia
kontroli nad rynkiem przez niedźwiedzie. Ostatecznym akordem byłoby przebicie dołka korekty z ostatnich
dni kwietnia. To jednak nie temat na dziś. Wskaźnikowi TRD coraz trudniej przychodzi utrzymywanie się nad
linią równowagi. Zachowuje się on jak w trendzie bocznym przebijając ją w obydwie strony. Wskaźnik
ChMF przykleił się do linii równowagi. Pierwszy wyraźniejszy ruch, w którąś stronę będzie podpowiedzią o
przyszły kierunek. Podczas piątkowej sesji wyraźnie spadła LOP. Pokazuje to zwiększoną niepewność
inwestorów co do zajmowanej pozycji.

     Po dobrym zachowaniu naszej giełdy w piątek ( pomimo spadku ) dzisiaj zobaczymy, czy nerwy dalej
będą trzymane na postronku. Przecież wystarczy, że ktoś jeden ( fundusz ) zacznie sprzedawać akcje, to reszta
przyłączy się do niego. Od tego zależy los dzisiejszej sesji, gdyż w USA indeksy spadły i futuresy są na
minusach. Raczej należy spodziewać się, że SP500 będzie bronić wsparcia, ale na tą chwilę futuresy są na
minusie. Trochę, jak zwykle, rośnie surowiec miedzi, to pomoże KGHM. Teoretycznie powinniśmy dzisiaj
spaść, ale wszystko będzie zależało jak będą wyglądały nastroje światowe w momencie zbliżania się sesji w
Ameryce. 
    W mojej strategii proponuję zamknąć długie pozycje ( nawet teraz rano ). W tak niepewnym czasie lepiej
stanąć z boku niż narażać kapitał na stratę.

                             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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