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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja przyniosła kontynuację spadków. Był to drugi
spadek pod rząd. Skala naszego spadku jest bardzo umiarkowana patrząc na przecenę dużych rynków
europejskich. Tam indeksy oddały wzrosty z siedmiu do dziesięciu ostatnich sesji. My jeszcze nie oddaliśmy
wzrostu z poniedziałku. Owszem, nasz wzrost był opóźniony i mniejszy niż u nich, ale trzeba pamiętać, że
nasz indeks porusza się z opóźnieniem do innych giełd. Na wykresie 60 minutowym powstała luka bessy z
górnym ograniczeniem na 3046pkt. Trudno jak na razie stwierdzić jak mocne będzie jej oddziaływanie na
indeks. WIG20 większość sesji spędził pod średnią 55. Zakończenie sesji też tak wypadło, pomimo końcowej
próby podniesienia indeksu. Średnia jest teraz na wysokości 3029pkt. Średnia 100 jest na 2991pkt, a średnia
200 na 2989pkt. Dopiero wczoraj średnie ułożyły się zgodnie z kierunkiem wzrostowym, a już ten kierunek
jest zagrożony. Główna linia wsparcia podniosła się do poziomu 2937pkt. Od góry mamy główną linię oporu,
która dzisiaj jest na wysokości 3168pkt. Wskaźnik RSI niewiele pogłębił spadek z sesji poprzedniej i dalej
trudno powiedzieć, czy powstanie linia trendu spadkowego, czy pozioma linia wsparcia. Wskaźnik MACD
spadł poniżej linii równowagi, co wraz z przebiciem średniej 55 jest dla wykresu 60 minutowego bardzo złą
oznaką. Wskaźnik STS całą wczorajszą sesję przebywał w zakresie obszaru wyprzedania. Linia ADX nie
może zdecydować się na żaden jednolity kierunek ruchu.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym największym wczorajszym
wydarzeniem było wyjście dołem z dwutygodniowego kanału wzrostowego. Wprawdzie przebicie było
niewielkie, ale trwało praktycznie całą sesję. W jej końcówce został nawet wykonany ruch powrotny ( tak to
wygląda przynajmniej na dziś ) do dolnego ograniczenia tego kanału. Jest ono na poziomie 3036pkt, a pod
koniec dzisiejszej sesji będzie na 3057pkt. Indeks znajduje się pod wszystkimi średnimi. Średnia 55 jest teraz
na poziomie 3030pkt, a więc tuż nad indeksem, średnia 100 jest na 3054pkt, a średnia 200 na 3045pkt. Na
wskaźniku RSI obowiązuje linia trendu spadkowego. Pod koniec sesji nastąpiło odbicie w dół od tej linii.
Wskaźnik MACD wzrósł od dołu do swojej linii równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20U6. Na wykresie kontraktów przebicie w dół dolnego ograniczenia
krótkoterminowego kanału wzrostowego nastąpiło już na otwarcie notowań. W związku z tym cała sesja
przebiegała poza tym kanałem. Teraz, to dolne ograniczenie jest na wysokości 3067pkt. Ponadto kontrakty
spadły poniżej średniej 55 i pod koniec sesji nastąpiło odbicie w dół od tej średniej. Średnia jest teraz na
poziomie 3045pkt. Średnia 100 jest na 3003pkt, a średnia 200 na 3000pkt. Tutaj także ułożyły się one zgodnie
z kierunkiem wzrostowym. Najbliższym oporem poza średnią 55 powinna być wczorajsza luka bessy z
górnym ograniczeniem na 3056pkt. Przebicie w dół pozostałych dwóch średnich będzie dla mnie sygnałem,
że definitywnie z tego wzrostu nic wielkiego nie wyjdzie. Wskaźnik RSI prawdopodobnie próbuje sobie
znaleźć dogodny poziom do ustalenia poziomej linii wsparcia. Wskaźnik MACD spadł poniżej linii
równowagi.

    Sesja w USA ponownie zakończyła się spadkiem indeksu, ale futuresy są na plusach. To oznacza, że
inwestorzy liczą na wzrost na dzisiejszej sesji. Należy spodziewać się, że te nadzieje zdominują sesje w
Europie. Gorzej jest z surowcami, które wczoraj spadły i dzisiaj znowu są na minusach. Nasz rynek to jedna
wielka niespodzianka. Może nastąpić mocne odbicie w nadziei na zaliczenie dołka na światowych parkietach,
jak i spadek spowodowany zleceniami koszykowymi. Trzeba więc reagować na bieżąco w zależności od
przebiegu sesji.

                             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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