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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja przyniosła dalszy spadek cen akcji. Popołudniowe
odreagowanie, patrząc na zachowanie innych rynków miało swoje podstawy, ale u nas jak zwykle odbyło się
to zleceniami koszykowymi, a nie czystym popytem na akcje. Jest to wielki mankament naszego rynku, tym
bardziej, że tak blisko terminu wykonania kontraktów należy liczyć się z tym, że te zakupione akcje dosyć
szybko pojawią się jako podaż. Zobaczymy jak dzisiaj rynek poradzi sobie po przyzwoitej sesji w USA. Na
wykresie 60 minutowym mieliśmy wczoraj naruszenie w trakcie sesji głównej linii wsparcia. Późniejsze
odreagowanie doprowadziło do powrotu wykresu nad tą linię. Szczyt tego odreagowania wypadł nie tylko na
średniej 15 sesyjnej, o czym pisałem w komentarzu po sesji, ale także na średniej 200 i 100 z wykresu 60
minutowego. Średnia 200 jest teraz na poziomie 2987pkt, a średnia 100 na 2992pkt. Trochę wyżej znajduje
się średnia 55. Jest ona na poziomie 3026pkt. Co ciekawe, po czterech dniach spadku średnie te są w
kolejności zgodnej z trendem wzrostowym. Główna linia wsparcia na tą chwilę jest na wysokości 2957pkt. Na
wczorajszej sesji domknięta została mała luka hossy z 4 września. Jej poziom to 2970pkt. Dla odmiany w
czasie spadków powstały dwie luki bessy, które mogą być oporem. Jedna jest na poziomie 2996pkt, a druga
na 3046pkt. Na wskaźniku RSI obowiązuje linia trendu spadkowego, ale do jej przebicia w górę niewiele
brakuje. Wskaźnik MACD zakręcił w górę i jest bliski pokonania swojej linii sygnalnej. Do linii równowagi
sporo mu brakuje. Wskaźnik STS po dłuższym pobycie w okolicy strefy wyprzedania próbuje wybić się w
górę. Linia ADX swoim wzrostem potwierdziła trend spadkowy, ale doszła w rejony swoich wcześniejszych
szczytów.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym widzimy, że wczorajszy szczyt wypadł
bardzo blisko czterosesyjnej linii trendu spadkowego. Jej aktualny poziom to 2987pkt. Wzrostowe
odreagowanie doprowadziło do wyjścia indeksu nad średnią 55. Jest ona teraz na poziomie 2961pkt. Średnia
100 jest na 2987pkt i pokrywa się z linią trendu spadkowego, a średnia 200 jest na 3025pkt. Na wskaźniku
RSI została wczoraj przebita w górę linia trendu spadkowego. Po wykonaniu przez wskaźnik jakiegoś
odejścia w dół będzie można narysować linię trendu wzrostowego. Wskaźnik MACD wyszedł nad linię
równowagi, ale jego poziom nie odbiega od osiąganego w ostatnim czasie.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20U6. Na wykresie kontraktów okazuje się, że główna linia wsparcia
również tutaj była wczoraj naruszona. Sesja zakończyła się jednak nad tą linią. Odreagowanie z drugiej części
sesji znalazło swój szczyt w rejonie linii trendu spadkowego oraz średnich 100 i 200. Linia trendu
spadkowego jest teraz na wysokości 3001pkt, średnia 200 na 2997pkt, a średnia 100 na 3003pkt. Średnia 55
jest trochę wyżej i jest to poziom 3040pkt.Główna linia wsparcia dotarła na wysokość 2971pkt. Wczorajszy
szczyt wypadł o 1 punkt wyżej od zamknięcia sesji piątkowej i stąd nie można tu mówić o luce bessy, gdyż
została ona domknięta. Oporem pozostaje więc poziom wczorajszego i piątkowego szczytu na 3007 i 3059pkt.
Wskaźnik TRD zakończył wczorajszą sesję wzrostem i dotarł do poziomu linii równowagi. Wskaźnik TRIX
całą sesję zniżkował i zakończył ją na poziomie ostatnich dołków.

    Dzisiaj okoliczności zewnętrzne są bardziej sprzyjające naszym bykom. Sesja w USA skończyła się koło
zera,  futuresy są na małych minusach, a rynek surowcowy lekko odbija. Gorzej jest z rynkami Ameryki
Południowej, które mocno spadły i rynkami Azji, które generalnie były na minusach. My możemy pokusić się
o sesję w okolicach zera lub na małych plusach z rozstrzygnięciem pod jej koniec.

                             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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