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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja okazała się kolejnym "wodospadem". Wszystkich
na pewno interesują teraz poziomy na jakich może zakończyć się ta wysprzedaż lub przynajmniej gdzie
nastąpi większe odreagowanie. Tego oczywiście nie wie nikt, ale poza poziomami Fibonacciego, o których
napisałem w komentarzu po sesji, które z kolei pokrywają się z naturalnymi poziomami wsparć wymienię
teraz te wynikające z wykresu 60 minutowego. Najbliższym jest przedział 3023 − 3040pkt i wynika z luki
hossy z dnia 18 kwietnia. Następną lukę hossy mieliśmy 13 kwietnia i wsparcie na 3000pkt i podparte
szczytami z 10 i 11 kwietnia. Jeszcze następna luka hossy to 7 kwietnia i poziom 2940pkt. Tutaj mieliśmy
lokalne dołki w dniu 11 i 12 kwietnia oraz szczyt w dniu 5 kwietnia. Poniżej tej wartości trudno będzie pisać
o wsparciach poza zimowym dnem, gdyż według mnie, w średnim terminie będziemy mieli do czynienia z
trendem spadkowym. Wtedy bardziej będą interesować opory. Dzięki wczorajszej korekcie wzrostowej
narysowałem już linię trendu spadkowego. Ma ona bardzo duże nachylenie w dół, więc do przebicia zapewne
dojdzie w nieodległej przyszłości, ale zawsze jest jakimś wyznacznikiem odwracania trendu. Oporami są
przede wszystkim wczorajszy szczyt na 3200 oraz luki bessy. Ponadto należą do nich jak zwykle średnie
kroczące. Wczoraj przebicie w dół średniej 200 dało sygnał do przeceny. Na wskaźniku RSI powstała już
oczekiwana przeze mnie linia trendu spadkowego. Jest ona stosunkowo nisko, więc o przebicie nie powinno
być trudno na którejś z najbliższych sesji. Wskaźnik MACD ponownie wkroczył w obszar określany przeze
mnie jako wyprzedanie. Tutaj może powstać dywergencja. Wskaźnik STS znowu jest w strefie wyprzedania.
Po opuszczeniu jej dojdzie prawdopodobnie do większego odreagowania. Linia ADX znowu rośnie
potwierdzając, że na rynku obowiązuje trend spadkowy ( w horyzoncie 60 minutowym ).
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Również na wykresie 10 minutowym mieliśmy wczoraj sygnał do
spadku. Było nim zejście indeksu poniżej średnich najpierw 100, a potem 55. Teraz te średnie zostały daleko
w górze i są w rejonie 3150pkt. Złym sygnałem było także przebicie w dół na wskaźniku RSI linii trendu
wzrostowego. Ciekawostką jest, że nie powstał wczoraj ruch powrotny do przebitej linii. Taka sama
wzrostowa linia odreagowania została przebita w dół na indeksie. Wskaźnik MACD zszedł głęboko w dół.
Powinien sprzyjać jakiemuś odreagowaniu po otwarciu notowań.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów wsparciami mogą być okrągłe
wartości 3000 i 2900pkt. Tutaj naturalne wsparcia wynikające z analizy technicznej nie są tak czytelne jak na
indeksie. Poziom 3000pkt wynika z luki hossy z dnia 18 kwietnia, a 2900 z luki hossy z dnia 7 kwietnia oraz
lokalnego dołka z dnia 12 kwietnia. Oporami są średnie kroczące, linia trendu spadkowego, luki bessy i
wczorajszy szczyt na 3185pkt. Początek wczorajszego "wodospadu" został zasygnalizowany także na tym
wykresie poprzez przebicie w dół średniej 200. Teraz jest ona w okolicy 3140pkt. Wskaźnik TRD po
naruszeniu poziomu linii równowagi ponownie zanurkował w dół. Jest w rejonie poprzedniego dołka.
Wskaźnik ChMF nie mogąc odreagować w górę spadł głębiej i przekroczył typową wartość −0,2. Obowiązuje
na nim linia trendu spadkowego. 
    Wykresy oczywiście wyglądają źle, ale dla byków jest nadzieja, że to ostatni etap przeceny przed większą (
dłuższą ) korektą. Takie szanse widać po niskim położeniu linii trendu spadkowego na RSI oraz mocnym
wyprzedaniu wskaźników. Duży spadek w USA wymusza raczej niskie otwarcie na dzisiejszej sesji, ale
potem być może zaczną już działać te czynniki, o których wspomniałem wyżej. Trudno w obecnych czasach
coś uznawać za pewnik bo nastroje zmieniają się bardzo szybko, a na giełdzie królują emocje. Moja strategia
proponuje na otwarcie otworzyć długą pozycję ze stopem na indeksie przy wartości 2980pkt na zakończenie
sesji.

                              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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