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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja przyniosła kontynuację wzrostu, chociaż często
ataki popytu były przerywane podażą wywołaną koszami zleceń. Tym nie mniej sesja zakończyła się na
wyraźnym plusie, a co ważne zwycięstwo popytu odbyło się na dużym obrocie. Wydaje się, że podobne sesje
możemy mieć do piątku włącznie, gdyż wtedy powinno zakończyć się zamykanie pozycji przez koszykarzy.
Oczywiście dotyczy to tych, którzy nie zdecydują się na rolowanie na serię Z. Na wykresie 60 minutowym w
efekcie wczorajszej sesji mamy domknięcie małej luki bessy z 7 września na 3046pkt oraz wyjście indeksu
nad średnią 55. W ten sposób WIG20 jest już nad wszystkimi średnimi, podobnie jak na wykresie dziennym.
Końcówka sesji pokazała, że najbliższym wsparciem może być najwyższe notowanie z 7 września na
3037pkt. Kolejnymi wsparciami mogą być średnie. Średnia 55 jest teraz na poziomie 3022pkt, średnia 100 na
3005pkt, a średnia 200 na 2987pkt. Ponadto jako wsparcie może działać wczorajsza luka hossy na 3014pkt.
Głównym wsparciem jest dobrze znana linia będąca teraz na wysokości 2948pkt. Oporem są rejony 3100pkt
ze szczytem z 5 września na 3114pkt. Na wskaźniku RSI obowiązuje prowizoryczna linia trendu
wzrostowego. Wskaźnik MACD jest zdecydowanie nad linią równowagi, a do poprzednich szczytów trochę
mu brakuje. Wskaźnik STS całą wczorajszą sesję utrzymywał się w strefie wykupienia. Ważne jest, czy już
pierwsze wyjście z tej strefy doprowadzi do znaczniejszej przeceny. Linia ADX porusza się w poziomie, co
wyraża niezdecydowanie co do trwania wzrostu.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Również i na wykresie 10 minutowym indeks utrzymuje się nad
wszystkimi średnimi. Średnia 55 jest teraz na poziomie 3031pkt, średnia 100 na 3000pkt, a średnia 200 na
2997pkt. Tak więc, średnie ułożyły się w kolejności zgodnej z kierunkiem wzrostowym. Jak na razie przebieg
wzrostu jest taki, że trudno jest narysować linię trendu wzrostowego. Na wskaźniku RSI została naruszona
linia trendu wzrostowego. Zobaczymy czy będzie to miało jakieś konsekwencje w notowaniach. Wskaźnik
MACD skorygował się prawie do linii równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20U6. Również i na wykresie kontraktów mamy wyjście nad
wszystkie średnie. Problemem dla dalszego wzrostu jest szczyt z 8 września na 3059pkt oraz luka bessy z 7
września na 3055pkt. Wczorajsze korpusy wszystkich świeczek godzinowych kończyły się poniżej tego
poziomu. Jak widać na kontraktach mamy dosyć poważny opór przed sobą. Kolejnym jest szczyt z 5 września
na 3137pkt. Wsparciem jest wczorajsza luka hossy z poziomem 3023pkt oraz główna linia wsparcia będąca na
2957pkt. Średnie są ułożone zgodnie z kierunkiem wzrostowym. Średnia 55 jest na poziomie 3031pkt, średnia
100 na 3019pkt, a średnia 200 na 2998pkt. Pozytywne wskazania mają obydwa prezentowane wskaźniki.
Wskaźnik TRD pozostaje nad linią równowagi, a wskaźnik TRIX pod koniec wczorajszej sesji wyszedł nad
taką samą swoją linię.

     Sesja w USA znowu skończyła się wzrostem indeksów. Jednak teraz wzrosną oczekiwanie na korektę tego
trzydniowego rajdu, tym bardziej, że DJIA i SP są już blisko majowych szczytów. U nas znowu obowiązują
wstępne sygnały kupna. Wydaje się, że wczorajsza sesja pokazała, iż na parkiet wszedł jakiś większy kapitał,
który nie dopuści do większego spadku, ale bliskość dnia trzech wiedźm wzmaga nerwowość u inwestorów.
Dzisiaj może nam pomagać odbicie, które odbywa się na rynku surowców. Zarówno ropa jak miedź rośnie
rano blisko o jeden procent. Przy aktualnych obrotach dziennych o niczym to jednak nie przesądza.

                             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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