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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja przyniosła spadek indeksu. Pogorszenie sytuacji
na innych giełdach spowodowało nerwowe wahania bazy, co u nas oznacza duże zagrożenie zamykaniem
pozycji przez arbitraż i koszykarzy. Wczoraj w niewielkiej części taki scenariusz miał miejsce, ale najlepiej
pokazuje ilość akcji w portfelach u tych inwestorów rekordowy LOP. Stąd istnieje ciągła obawa o zasięg
ewentualnego spadku, gdyby doszło do zamykania tych pozycji i o czas kiedy to nastąpi. Za tydzień w piątek
wygasają kontrakty wrześniowe, a to bezwzględnie wiąże się z taką akcją. 
    Na wykresie 60 minutowym wczorajsza zniżka nie przyniosła nowych elementów. Indeks wykonał korektę,
ale dalej znajduje się nad poziomem szczytu z 31 sierpnia na 3031pkt, a tym bardziej nad pokonanym oporem
na 3000pkt. Do tego należy dodać, że nie została przebita w dół żadna ze średnich. Średnia 55 znajduje się na
wysokości 3020pkt, średnia 100 na 2988pkt, a średnia 200 na 2992pkt. Jedyne co trochę poprawia humor
niedźwiedziom to pogłębienie dołka z przedwczorajszej sesji oraz dołka z wczoraj rana. Był to poziom
3060pkt. Główna linia wsparcia dotarła do poziomu 2930pkt, a główna linia oporu do 3166pkt. Na wskaźniku
RSI została przebita w dół linia trendu wzrostowego, zresztą pisałem wczoraj o takiej możliwości. Przecena
wynikająca z tego faktu nie musi być duża. Wszystko zależy z jak silnym trendem mamy do czynienia. W
optymistycznej wersji spadek już zbliża się do końca, gdyż możliwe jest ukształtowanie poziomej linii
wsparcia na poziomie dołka z 31 sierpnia i z wczoraj. Linia jest zaznaczona na wykresie. Wskaźnik MACD
obniżył się i być może dojdzie do testu linii równowagi. Wskaźnik STS wszedł do strefy wyprzedania i
poprzednie dwa razy na tym poziomie miał swój dołek. Linia ADX na tyle mocno opadła, że zaczyna
podawać w wątpliwość, że trend wzrostowy obowiązuje.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym od wczoraj rysuję krótkoterminowy
kanał wzrostowy. Wczorajsze wahania utrzymały się w jego obrębie. Na zakończenie sesji dolne jego
ograniczenie jest na poziomie 3017pkt i przypominam, że rośnie około 20 punktów na sesję. Górne
ograniczenie znajduje się na poziomie 3147pkt. Na wczorajszej sesji dało się zauważyć, że oporem była
średnia 55. Jeszcze około godziny 11 indeksowi udało się na chwilę wyjść nad tą średnią, ale potem była
skutecznym oporem. Sesję zakończyliśmy pod średnią 55 i 100, ale nad średnią 200. Średnia 55 jest na
poziomie 3077pkt, średnia 100 na 3080pkt, a średnia 200 na 3035pkt. Na wskaźniku RSI znowu można
narysować linię trendu spadkowego. Jej przebicie w górę zakończy korektę. Wskaźnik MACD znalazł się pod
swoją linią równowagi, ale jest bardzo blisko poziomu dwóch swoich poprzednich dołków.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20U6. Na wykresie kontraktów również mamy główne wsparcie i
opór. To pierwsze jest na poziomie 2939pkt, a drugie na 3228pkt. W krótkim terminie obowiązuje kanał
wzrostowy analogiczny do tego dla indeksu. Dolne jego ograniczenie jest teraz na poziomie 3038pkt, a górne
na 3172pkt. Jak na razie więc, interesujemy się tym krótkoterminowym zakresem wahań kontraktów. Po
wczorajszym spadku indeks zbliżył się do swoich średnich. Średnia 55 jest teraz na poziomie 3036pkt, średnia
100 na 3000pkt, a średnia 200 na 3004pkt. Ciekawym jest fakt, że wczorajszy dołek wypadł dokładnie na
najwyższym zamknięciu godzinowym z 31 sierpnia. Może to oznaczać, że na tym poziomie tworzy się
wsparcie. Wskaźnik TRD spadł poniżej poziomu równowagi, ale jest blisko poziomu poprzednich dołków.
Może to sprzyjać zatrzymaniu spadków. Wskaźnik TRIX zaczął obniżać się, a jego wykres jest nad linią
równowagi.
    Moja strategia proponuje w sytuacji, gdyby pod koniec sesji było wiadomo, że zostanie przebita w dół
krótkoterminowa linia trendu wzrostowego zamknąć długą pozycję. Na giełdach światowych przyszedł czas
realizacji zysków, co u nas przy zagrożeniu zamykania pozycji przez koszykarzy robi się bardzo nerwowo.

                             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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