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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie minutowym mamy wyraźną obronę poziomu 3000pkt
oraz trudności z wyjściem nad poziom 3100pkt. Jak już pisałem wcześniej obrona 3000pkt wiąże się nie tylko
z psychologią okrągłej wartości, ale również małą luką hossy z dnia 13 kwietnia. Niektórzy lokują główne
wsparcie na styczniowym szczycie na 2975pkt. Dla mnie ważniejszy jest poziom wynikający z linii łączącej
zimowe szczyty. Są to rejony 2940pkt. Na podobnej wysokości jest linia trendu wzrostowego oraz średnia 89
sesyjna z wykresu dziennego. To tam rozstrzygną się losy trendu. Ewentualnym następnym ważnym
miejscem będzie marcowe dno. Aktualnie, obrona 3000 punktów daje nadzieję na jakieś lokalne odbicie w
górę. Tak przynajmniej pasowałoby po 6 sesjach spadkowych. Każdy dzień postoju w rejonie wsparcia
powoduje, że średnie kroczące zarówno na wykresie 60 minutowym jak i dziennym ( krótkoterminowe )
opadają coraz niżej i mogą w związku z tym ograniczyć rozmiar tego odreagowania. Na wskaźniku RSI
doszło do przebicia w górę linii trendu spadkowego. Zarysował się już ruch powrotny do przebitej linii. Daje
to nadzieję na wzrost w dniu dzisiejszym. Z powodu dużego nachylenia linii spadkowej dla potwierdzenia
poprawy narysowałem kolejną linię łączącą dwa ostatnie szczyty. Jej przebicie będzie potwierdzeniem
poprawy. Wskaźnik MACD z wielkim trudem wychodzi ze stanu wyprzedania. Jego wartość jest jeszcze
dosyć niska. Wskaźnik STS opuścił strefę wyprzedania, ale stanął w miejscu i nie może zdecydować się co do
kierunku. Linia ADX stoi na poziomie potwierdzającym obowiązywanie trendu spadkowego.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. W czasie sesji piątkowej na wykresie szczyty powstawały na coraz
niższym poziomie, ale wartość 3000 obroniła się. Może to spowodować albo przełamanie poziomu 3000pkt,
albo powstanie małego klina spadkowego, z którego nastąpi wyjście górą. Filtrem tego, jest według mnie
przebicie w górę średnich 55 i 100. Ta pierwsza jest na wysokości 3044, a druga na 3048pkt. Do linii trendu
spadkowego nie przykładam dużej roli z uwagi na jej duże nachylenie. Wskaźnik RSI wstrzymał oddech i
porusza się w poziomie. Wskaźnik MACD porusza się ostatnio w niedużej odległości od linii równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20M6. Na wykresie kontraktów również mamy obronę wartości
3000pkt. Stabilizacja nad tym poziomem trwa już dwie sesje. Tak samo jak dla indeksu ważniejszym
wsparciem wydaje mi się linia łącząca zimowe szczyty. Po korekcie wzrostowej właśnie tam powinniśmy
dotrzeć. Piszę o korekcie wzrostowej ponieważ w obecnej sytuacji każdy wzrost, który nastąpi właśnie tak
należy traktować. Jej zasięg jest trudny do określenia. Można śledzić ją według zniesień Fibonacciego. Ja
uważam, że poziom 3200 będzie niezwykle trudny do przejścia, a być może odreagowanie zakończy się już w
rejonie 3100pkt. Wskaźniki TRD oraz ChMF wróciły do neutralnych pozycji.

    Moja strategia proponuje w przypadku zbliżania się indeksu w rejony 3100pkt zamknięcie długiej pozycji.
Została ona otwarta tylko na odbicie po spadkach. Gdyby odbicia nie było, to stop został przesunięty do
3000pkt i obowiązuje jak zwykle na zamknięcie sesji. W najbliższym czasie zajmowanie pozycji będzie
bardziej aktywne, ale też obarczone warunkami. 
    Dzisiaj po piątkowej sesji w USA miało być odbicie w górę, ale zapowiada się, że będzie bardzo
utrudnione wykreowanie go. Pomijając nawet spadki w Azji, to główną przeszkodą są spadki na rynku
surowców. Tylko jakaś zmiana na tym rynku umożliwi wzrost na WIGu20.

                             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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