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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja przyniosła spektakularny wzrost indeksu. WIG20
przebił wszelkie krótkoterminowe opory i otworzył sobie drogę do decydującej batalii o możliwość
zaatakowania majowego szczytu. Plusem wczorajszej sesji jest znaczny wzrost obrotów, które potwierdzają
zwyżkę indeksu, a minusem jest to, że znaczną część wzrostu zawdzięczamy zleceniom koszykowym, a te
zawsze kiedyś muszą zadziałać w odwrotną stronę. Na wykresie 60 minutowym mamy wyjście nad średnią
200, nad szczyt z 31 sierpnia oraz nad szczyt z 9 sierpnia. Dla mnie najbliższym i najważniejszym oporem jest
linia łącząca szczyty z maja i lipca. W tej chwili jest ona na poziomie 3175pkt i opada bardzo powoli. Wsparć
można doszukiwać się na poziomach przebitych szczytów, ale ich potwierdzenie nastąpi z chwilą korekty
indeksu. Na pewno wsparciami są średnie ruchome. Średnia 200 jest teraz na wysokości 2999pkt, a średnia 55
pokrywa się ze średnią 100 i są one na poziomie 2968pkt. Średnie te dopiero zakręcają do góry i przynajmniej
średnia 55 będzie starała się nadążyć za indeksem. Ponadto wsparciem jest piątkowy dołek na poziomie
2952pkt. Na wskaźniku RSI można już narysować prowizoryczną linię trendu wzrostowego. Trzeba teraz
śledzić zachowanie wskaźnika względem tej linii. Wskaźnik MACD znalazł wsparcie na linii równowagi i
wczoraj odbił się od niej dynamicznie w górę. Jego poziom nie jest jeszcze zanadto wykupiony. Wskaźnik
STS dotarł do strefy wykupienia i pozostał tam do końca sesji. Linia ADX ruszyła do góry potwierdzając
wczorajszy wzrost.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym można już pokusić się o narysowanie
wstępnej linii trendu wzrostowego. Przechodzi ona przez dołki z 28 sierpnia i 1 września. Na zakończenie
wczorajszej sesji była ona na poziomie 2978pkt. Tutaj, dodatkowymi wsparciami mogą być dołki
wczorajszych lokalnych korekt. Są to poziomy 3046pkt, 3055pkt oraz 3076pkt. Średnie ponownie ułożyły się
zgodnie z kierunkiem wzrostowym. Średnia 55 jest na wysokości 3034pkt, średnia 100 na 3006pkt, a średnia
200 na 2996pkt. Na wskaźniku RSI czekamy na możliwość narysowania linii trendu wzrostowego. Brakuje do
tego utworzenia jakiegoś lokalnego dołka. Wskaźnik MACD znajduje się powyżej linii równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20U6. Na wykresie kontraktów pierwsza fala wzrostowa trwająca od
28 sierpnia do 31 sierpnia wyniosła kontrakty w górę od poziomu 2863pkt do 3060pkt. Jest to zasięg bliski
200pkt. Gdyby obecna fala miała taką samą długość to kontrakty powinny osiągnąć wartość 2962 + 200 =
3162pkt. Jest to tylko taka zabawa wyliczeniowa, ale pozwala orientować się, w którym miejscu może
znajdować się newralgiczny punkt i kiedy jest ewentualnie przekraczany. Na wykresie kontraktów linia oporu
znajduje się na wysokości 3232pkt. Wsparcie znajduje się na piątkowym dołku, czyli 2966pkt. Prowizoryczna
linia trendu wzrostowego znajduje się na poziomie 2993pkt i rośnie około 22 punkty na sesję. Średnie
kroczące będące wsparciami są odpowiednio : średnia 200 na 3011pkt, średnia 55 i 100 na 2980pkt. Wskaźnik
TRD znajduje się nad linią równowagi i dotarł do poziomej linii oporu. Wskaźnik TRIX po raz pierwszy od
lipca wykreślił swój lokalny dołek ponad linią równowagi.

    Dzisiejsza sesja zapowiada się jako ugruntowanie wczorajszego wzrostu. Wynika to ze spokojnego
zachowania rynków w Azji. My chyba również będziemy czekać na to jak zachowają się Amerykanie po
długim weekendzie. Sesja więc zapowiada się na spokojną, a istotnym będzie poziom obrotów. Powinna
obniżyć się liczba chętnych do realizacji zysków.

                             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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