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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja przyniosła w pierwszej jej części realizację
zysków, a potem wzrost indeksu. Końcówka sesji była dosyć nerwowa, a to za sprawą zleceń koszykowych,
które spowodowały szybki spadek indeksu. Ostatnie minuty zmobilizowały popyt do odrobienia tych strat. Na
wykresie 60 minutowym mamy praktycznie stabilizację przy szczycie. Średnie kroczące przymierzają się do
ułożenia zgodnego z trendem wzrostowym. Średnia 55 jest na poziomie 2992pkt, średnia 100 na 2978pkt, a
średnia 200 na 2995pkt. Brakuje jeszcze jednej, dwóch sesji, aby poukładały się wzrostowo. Główna linia
oporu lekko opadła i znajduje się na wysokości 3171pkt. Do jej testu brakuje jeszcze 70 punktów.
Krótkoterminowa linia trendu wzrostowego dotarła na wysokość 2997pkt. Wsparciem powinien być
wczorajszy dołek na poziomie 3062pkt oraz szczyt z 31 sierpnia na 3031pkt. Chcę zwrócić uwagę na linię
trendu wzrostowego na wskaźniku RSI. Jest ona na tyle wysoko, że już niedługo może dojść do jej przebicia
w dół. Wprawdzie nie musi to oznaczać końca wzrostów, gdyż może później powstać jakaś pozioma linia
wsparcia, ale zawsze spowoduje to jakieś osłabienie. Wskaźnik MACD pozostał po wczorajszej sesji na
podobnym poziomie jak dzień wcześniej. Wskaźnik STS "zadomowił się" w strefie wykupienia. Linia ADX
potwierdza swoim wzrostem trend wzrostowy.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym daje się zauważyć, że jak dotychczas
indeks porusza się w kanale wzrostowym. Obecne wahania są blisko jego górnego ograniczenia, które
aktualnie znajduje się na wysokości 3119pkt. Rośnie ono około 20 punktów na sesję. Zobaczymy jak długo
ten kanał będzie obowiązywał. Średnie kroczące ułożyły się zgodnie z trendem wzrostowym, a w rejonie
średniej 55 indeks wczoraj dwukrotnie wyznaczył swój dołek. Teraz ta średnia jest na poziomie 3086pkt.
Średnia 100 jest na 3055pkt, a średnia 200 na 3020pkt. Na wskaźniku RSI trudno na razie narysować jakieś
linie trendu lub linie wsparcia. Wskaźnik MACD z małymi naruszeniami pozostaje nad linią równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20U6. Na wykresie kontraktów mieliśmy wczoraj bardziej nerwowe
ruchy niż na indeksie. LOP pozostał w rejonie 47000. Główna linia oporu znajduje się na wysokości 3234pkt.
Tutaj również obowiązuje krótkoterminowy kanał trendu wzrostowego. Warto jednak zauważyć, że wczoraj
rano jego górna krawędź była delikatnie naruszona. W tej chwili jest ona na poziomie 3151pkt. Dolne
ograniczenie tego kanału jest na poziomie 3018pkt. Obie linie, co oczywiste, rosną około 25 punktów na
sesję. Wsparciem jest wczorajszy dołek, czyli wartość 3075pkt. Średnie kroczące zaczynają rosnąć. Średnia
55 jest na poziomie 3010pkt, średnia 100 jest na 2990pkt, a średnia 200 na 3008pkt. Wskaźnik TRD
zakończył sesję tuż nad swoją linią równowagi. Wskaźnik TRIX cały czas zwyżkuje, chociaż tempo jego
wzrostu obniża się.

     Sesja w USA skończyła się neutralnie, ale futuresy są na minusie, a rynki w Azji lekko spadły. Dla nas
dobrą informacją jest, że surowiec miedzi znowu lekko rośnie. Gdyby nie zlecenia koszykowe to
stwierdziłbym, że zakończymy dzisiejszy dzień na małej zmianie indeksu, lecz trzeba się liczyć z tym, że w
któryś dzień dojdzie do zamykania pozycji przez koszykarzy. Trudno powiedzieć w który. Chociaż nie
podejrzewam, że dzisiaj, gdyż nastroje są jeszcze zbyt dobre.

                             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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