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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Piątkowa sesja była kontynuacją spadku ze środy i czwartku.
Początek sesji był obiecujący, ale później spadek odbył się na wskutek braku popytu po powyższych cenach.
Wspominałem w piątek rano, że została przebita w dół krótkoterminowa linia trendu wzrostowego, a w
czwartek został wykonany ruch powrotny do tej linii. W piątek rano po raz drugi indeks wykonał ruch
powrotny do niej, ale brakło już sił na wyjście nad jej poziom. W konsekwencji nastąpił spadek WIGu20.
Najlepiej obrazuje to wykres. Indeks spadł poniżej średniej 55, a pod koniec sesji bronił poziomu średniej 100
i 200. Krótkoterminowa linia trendu wzrostowego rośnie tak szybko, że prawdopodobnie jej znaczenie jest już
zerowe. Wspomnę jeszcze dzisiaj, że jest ona teraz na poziomie 3058pkt. Główne wsparcie jest na linii
łączącej dołki z 13 czerwca i 28 sierpnia. Jest ona teraz na wysokości 2946pkt. Aktualnymi wsparciami są
średnie 100 i 200. Średnia 100 jest na poziomie 2993pkt, a średnia 200 na 2989pkt. Można również
narysować krótkoterminową linię trendu spadkowego. Łączy ona szczyty z 5 i 8 września. Jest ona teraz na
poziomie 3017pkt. Na wskaźniku RSI narysowałem prowizoryczną linię trendu spadkowego. Czekamy na jej
przebicie w górę. Wskaźnik MACD zagłębił się w ujemne wartości. Jego wartość jest umiarkowanie niska.
Wskaźnik STS nie może wybić się w górę ze strefy wyprzedania. Linia ADX lekko rośnie i potwierdza spadki
na rynku.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym indeksowi nie udało się wrócić nad
średnią 100 i 200. Na początku sesji, WIG20 wahał się nad średnią 55. Gdy doszło do obsuwania się, to
przebicie w dół tej średniej dało sygnał do mocniejszej przeceny. Aktualnie WIG20 znajduje się nad
wszystkimi średnimi. Średnia 55 jest na poziomie 3014pkt, średnia 100 na 3023pkt, a średnia 200 na 3050pkt.
Na wskaźniku RSI obowiązuje linia trendu spadkowego. Stan ten trwa już od czterech sesji. Wskaźnik
MACD ma problemy z wyraźniejszym wyjściem nad linię równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20U6. Na wykresie kontraktów również mieliśmy wykonany ruch
powrotny do przebitej w dół krótkoterminowej linii trendu wzrostowego. Wraz z przebiciem w dół średniej 55
nastąpiło przyspieszenie spadków. W tej chwili krótkoterminowa linia trendu wzrostowego, która okazała się
oporem jest na poziomie 3088pkt. Powstała za to krótkoterminowa linia trendu spadkowego. Jest ona teraz na
poziomie 3031pkt. Główne wsparcie stanowi linia łącząca dołki z 13 czerwca i 28 sierpnia. Jest ona teraz na
poziomie 2965pkt. Najbliższym wsparciem są średnia 100 i średnia 200. Ta pierwsza jest na poziomie
3006pkt, a druga na 3000pkt. Obie w trakcie piątkowej sesji były naruszone w dół. Średnia 55 jest na
poziomie 3045pkt. Wskaźnik TRD znajduje się poniżej linii równowagi, ale nie oddala się zbytnio od niej w
dół. Wskaźnik TRIX już wyraźnie spadł poniżej swojej linii równowagi. Wskaźniki potwierdzają, że na rynku
dominują niedźwiedzie, przynajmniej w horyzoncie 60 minutowym.

    Dzisiejszą sesję rozpoczniemy w nie najlepszych humorach. Giełdy w Azji spadły, szczególnie mocno
Kospi i Nikkei a na dodatek amerykańskie futuresy są na minusie. Dla dopełnienia złych informacji na rynku
surowcowym zniżkuje ropa i miedź. Poniedziałek jest zwykle dniem o małych obrotach. Inwestorzy wdrażają
się w kolejny tydzień. Dzisiaj też tak może być, przynajmniej na początku sesji. Później będziemy reagować
na zachowanie rynków zachodnich i naszego regionu. Niskie obroty znowu mogą wyolbrzymić działania
koszykarzy. 

                             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.



  Wykres 60 minutowy indeksu WIG20 :

   Wykres 60 minutowy indeksu WIG20 :



    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20 :

   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20U6 :


