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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Na wczorajszej sesji faktem stało się przebicie linii obowiązującego
impulsu wzrostowego. Do tego w pierwszych minutach notowań została przebita w dół średnia 100, która jak
pisałem była potwierdzeniem zmiany trendu w krótkim terminie. Jednocześnie WIG20 spadł poniżej
lokalnego dołka z 10 maja. To wszystko wraz z czynnikami zewnętrznymi złożyło się na mocną przecenę.
Oporami będą teraz średnie kroczące 100 i 55. Średnia 55 jest na poziomie 3277pkt, a średnia 100 na
3245pkt. Przede wszystkim bardzo mocnym oporem będzie wczorajsza luka bessy z górnym ograniczeniem
na piątkowym zamknięciu czyli 3298pkt. Wsparciem jest dołek z ostatnich dni kwietnia na wysokości
3140pkt, ale korpusy świeczek godzinowych ledwo wychylają się poniżej 3150pkt. Pokonanie tego poziomu
otworzy możliwość spadku o kolejne 100pkt. Jutro w komentarzu po sesji przyglądnę się temu zagadnieniu
pod względem zniesień Fibonacciego. Wskaźnik RSI dotarł do strefy wyprzedania. W niedalekiej przyszłości
powinien odreagować swój spadek, aby można było narysować linię trendu spadkowego. Wskaźnik MACD z
impetem przebił linię równowagi. Jego aktualna wartość to −28 więc jest bliski mocnego wyprzedania. Ja
sądzę jednak, że jeśli mamy do czynienia z wybiciem w dół o trwalszym charakterze, to może on dojść do
wartości −35, a nawet −37. Wtedy będzie to porównywalne z tym, na jakim poziomie był wskaźnik w czasie
wzrostu indeksu. Wskaźnik STS całą sesję przebywał w obszarze wyprzedania. Może to skłaniać do odbicia,
ale równie dobrze skoro potrafił dłużej przebywać w strefie wykupienia, to teraz może w wyprzedania. Linia
ADX ruszyła do góry i potwierdza, że dominującym trendem w horyzoncie 60 minutowym jest trend
spadkowy.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie widać w jakiej skali spadkiem mieliśmy wczoraj do
czynienia. Cały dorobek maja został przez byki utracony w jedną sesję. Średnie zanurkowały za indeksem.
Najszybsza część spadku zostanie zakończona wraz z przebiciem w górę średniej 55. Teraz jest ona na
wysokości 3217pkt. Średnia 100 jest na 3257pkt, a średnia 200 na 3270pkt. W chwili pojawienia się
odreagowania powstanie szczyt, na którym oprę linię trendu spadkowego. Na wskaźniku RSI obowiązuje linia
trendu spadkowego. Perspektywa do jej przebicia w górę, raczej nie jest zbyt odległa. Wskaźnik MACD po
nadzwyczaj mocnym wyprzedaniu wraca w rejony linii równowagi. Może ona być oporem dla niego.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów również doszło do przebicia w dół
linii trendu wzrostowego oraz średnich 55 i 100. Średnie będą teraz oporem. Średnia 55 jest na wysokości
3262pkt, a średnia 100 na 3232pkt. Wsparciem będzie średnia 200 będąca na 3122pkt. Ważnym wsparciem
będzie dołek z końca kwietnia. Najniższe notowanie kontraktów wyniosło wtedy 3126pkt. Według mnie
strefa wsparcia zaczyna się już od 3140pkt. Przebicie wymienionych poziomów otworzy drogę do testu 3040,
a być może i 3000pkt. Wskaźnik TRD spadł poniżej linii równowagi i na początku trendu powinien
przebywać tam przez jakiś czas. Wskaźnik ChMF bardzo niemrawo opada poniżej linii zerowej.

     Po w sumie dobrej sesji w USA wydawało się, że nasza giełda będzie miała szansę na odbicie. Teraz nie
jest to już takie pewne. Indeksy azjatyckie mocno spadły, co uwidacznia problemy na rynkach finansowych.
Europa po trzech dużych spadkach też powinna zachowywać się dobrze. Niestety stosunkowo mocno spada
spada kruszec miedzi. W tej sytuacji o końcowym wyniku zadecydują wyniki spółek amerykańskich
podawane przed sesją, a przede wszystkim dane makro, które poznamy o 14.30. Raczej, jednak nie należy
spodziewać się mocniejszego odreagowania. Dzisiaj bez dywidendy notowane są akcje TPSA. Dywidenda
wynosiła 1 złoty. Jutro podobnie będzie z PEKAOSA. Tutaj dywidenda wynosi 7,40. To na pewno utrudni
wzrost indeksowi. Kontrakty mogą przejść z bazą na plus jutro, gdyż do następnych dywidend trzeba będzie
dłużej poczekać.

                             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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