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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja przyniosła dużą i nerwową realizację zysków.
Wprowadziła nerwowość, co do sklasyfikowania ostatniego ruchu wzrostowego. Podczas wczorajszego
porannego wzrostu została nawet przebita w górę średnia 200. Jednak późniejszy spadek doprowadził indeks
w rejony dwóch pozostałych średnich. Jednocześnie WIG20 znalazł się w okolicy przebitej w górę linii trendu
spadkowego łączącej szczyty z 9 i 23 sierpnia. Jak na razie poziomy te są wsparciami, ale do przebicia ich w
dół niewiele brakuje. Średnia 200 jest teraz na wysokości 3012pkt i stanowi opór. Wsparciem są dwie
pozostałe średnie, na których zakończył się wczorajszy spadek. Są one na poziomie : średnia 55 na 2955pkt, a
średnia 100 na 2959pkt. Ponadto wsparciem okazały się rejony lokalnego szczytu ze środy na 2960pkt.
Następnym jest poziom lokalnego dołka również ze środy na 2942pkt. Jednak dla mnie najważniejszym w tej
chwili wsparciem jest opadająca i przebita w górę linia trendu spadkowego. Jest ona w tej chwili na 2948pkt i
codziennie jest niżej o około 7 punktów. Wskaźnik RSI po przebiciu w górę poziomej linii oporu, zniżkuje i
zobaczymy jak dalej się zachowa. Wskaźnik MACD również poszedł w dół, ale ciągle znajduje się nad linią
równowagi. Wskaźnik STS opadł prawie do strefy wyprzedania. Biorąc pod uwagę, że ostatnio nie wchodził
do niej, to jest on blisko poziomu wsparcia. Linia ADX znowu pokazuje, że na rynku obowiązuje trend
boczny.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym wczorajszy spadek odbył się etapami.
Najpierw indeks spadł poniżej średniej 55, a potem po chwilowym postoju poniżej średniej 100. Tam też
zakończył sesję. Średnie te mogą teraz być oporami. Obydwie średnie są teraz na poziomie 2989pkt.
Wsparciem jest średnia 200 będąca na 2951pkt. W trakcie wczorajszej sesji powstał lokalny szczyt w rejonie
2985pkt i teraz stanowi pierwszy opór. Jednocześnie jest to poziom lokalnego dołka ze środy i pierwszego
wczorajszego postoju. Na wskaźniku RSI obowiązuje linia trendu spadkowego. Jednocześnie jest on blisko
strefy wyprzedania i poziom ten może być wsparciem. Wskaźnik MACD spadł poniżej linii równowagi i
znalazł swój dołek na poziomie takim samym jak w dniu 25 sierpnia. 
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20U6. Również na wykresie kontraktów mieliśmy poranne
naruszenie w górę średniej 200. Teraz jest ona na poziomie 3022pkt. Innym oporem jest lokalny dołek ze
środy i wczorajszy lokalny szczyt w okolicach 3000pkt. Wsparciem tak jak dla indeksu jest przebita w górę
linia trendu spadkowego będąca w tym momencie na 2968pkt i zniżkująca codziennie około 8 punktów.
Mniej więcej na tym samym poziomie znajduje się wsparcie w postaci średnich 55 i 100. Średnia 100 jest na
2968pkt, a średnia 55 na 2964pkt. Kolejnym wsparciem może być lokalny dołek ze środy na 2952pkt.
Wskaźnik TRD spadł poniżej linii równowagi i jest blisko poziomu ostatniego swojego dołka. Wskaźnik
TRIX jest zdecydowanie powyżej linii równowagi, ale zawrócił w dół i zaczął opadać.

    Moja strategia proponuje odwrócić pozycję na krótką w sytuacji gdyby indeks zakończył sesję poniżej
poziomu 2895pkt.
    Sesja w USA jak zwykle zakończyła się neutralnie. Nawet taka ilość danych nie wpływa na określenie
kierunku przez Amerykanów. Jednak trzeba stwierdzić, że utrzymują oni wcześniejsze zdobycze. U nas po
wczorajszej przecenie mamy szansę na odbicie. Surowce znowu dzisiaj lekko rosną. Wydarzeniem dnia
będzie raport z rynku pracy w USA i zmiana kroku notowań na naszych akcjach.

                             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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