
 KOMENTARZ PORANNY − 04.09.2006

   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Piątkowa sesja przyniosła stabilizację notowań na bardzo małym
obrocie. Rynek zamarł nad poziomem 2950pkt. Handel wyglądał tak jakby inwestorzy już zapomnieli o
sesjach od wtorku do czwartku kiedy to na rynku mieliśmy już przyzwoite wymiany akcji i zdecydowany
wzrost LOP. Zresztą ten olbrzymi LOP pozostał do końca piątkowej sesji. Inwestorzy cały ubiegły tydzień
otwierali pozycje na kontraktach i każda ze stron upiera się, że ma rację. Dopiero wybicie w którąś ze stron
zmusi jedną ze stron do kapitulacji. Na wykresie 60 minutowym mamy ładną stabilizację indeksu nad dwoma
średnimi, średnią 55 i 100. Patrząc z tej strony na indeks wydaje się, że byki mają przewagę. Pamiętać należy
jeszcze o linii trendu spadkowego i średniej 15 sesyjnej, nad którymi utrzymuje się indeks. W tym momencie
średnia 55 jest na wysokości 2953pkt, a średnia 100 na 2961pkt. Zresztą na poziomie tej pierwszej
wyznaczyliśmy dołek podczas piątkowej sesji. Średnia 200 coraz śmielej opada i znajduje się na poziomie
3004pkt. Jest ona oporem, tak samo jak poziom 2985pkt, na którym powstają ostatnio lokalne szczyty.
Głównym wsparciem, oprócz dołka z przed tygodnia na 2862pkt, jest poziom linii trendu spadkowego będącej
teraz na poziomie 2942pkt. Wskaźnik RSI również stabilizuje się i jest to w połowie jego zakresu wahań.
Wskaźnik MACD spadł do poziomu jego linii równowagi. Biorąc pod uwagę zmniejszające się tempo jego
spadku, to jest szansa na odbicie w górę. Wskaźnik STS pozostaje na poziomie wsparcia wykształconego nad
strefą wyprzedania. Linia ADX jest na poziomie preferującym trend boczny.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym daje się zauważyć, że indeks ma
problemy z przebiciem w górę średniej 55. Na jej wysokości wyznaczane są ostatnio lokalne szczyty. Teraz
jest ona na poziomie 2971pkt. Trzeba jeszcze pamiętać, że oporem jest także wyżej położona, średnia 100. W
tym momencie jest ona na poziomie 2981pkt. Mniejszą rolę odgrywa średnia 200, gdyż była ona w piątek już
naruszana. Jej poziom to 2965pkt. Przez półtorej sesji wykształcił się zakres stabilizacji pomiędzy 2950 a
2985pkt. Na wskaźniku RSI obowiązuje linia trendu spadkowego. Wskaźnik MACD jest bliski wyjścia nad
linię równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20U6. Na wykresie kontraktów także mamy stabilizację nad średnimi
55 i 100. Ta pierwsza jest teraz na 2962pkt, a druga na 2970pkt. Konsolidacja odbywa się w zakresie
pomiędzy 2960 a 3000pkt. Na wykresie wygląda to tak, że poniżej poziomu 2980pkt schodzą tylko dolne
cienie świeczek godzinowych. Blisko znajduje się również linia trendu spadkowego. Jest ona na wysokości
2960pkt. Oporem jest więc poziom 3000pkt, ale również średnia 200. Jest ona teraz na poziomie 3017pkt.
Wskaźnik TRD zakończył sesję w rejonie swojej linii równowagi. Wskaźnik TRIX obniża się, ale ciągle
utrzymuje nad linią równowagi. Jest to oznaka, że jeszcze według niego dominuje strona popytowa.

     Najważniejszą informacją jest to, że dzisiaj nie pracują giełdy w USA. Efektem tego będzie kolejna sesja o
bardzo małym obrocie. Poranny nastrój jest dobry. Indeksy z Ameryce w piątek wzrosły podobnie jak dzisiaj
w Azji. Futuresy są także na plusie. Dla nas zagrożeniem jest polityka, a głównie sprawa budżetu. Jednak
dopóki to wszystko nie przerodzi się w fakty, to inwestorzy powinni to przyjąć jako folklor polityczny. Po
przeczytaniu weekendowych gazet stwierdzam, że nastroje są pesymistyczne, a to może pomóc w dobrym
zachowaniu indeksów. Poranne notowania surowców są także pozytywne, ale trzeba pamiętać o spadkach
ropy na poprzednich sesjach.

                             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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