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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja mogła by przynieść rozczarowanie, gdyby nie
fakt, że ostatnio można było przywyknąć do tego, że indeks "jeździ" bez opamiętania, to w jedną to w drugą
stronę. Uderzenia popytu są stosunkowo mocne, ale i podaż pokazała wczoraj, że potrafi z konsekwencją
naciskać całą sesję. Pytaniem jest teraz na ile działania te wynikają z bliskości wygaśnięcia kontraktów, a na
ile jest to faktyczna walka popytu z podażą. Na wykresie 60 minutowym mamy powrót indeksu pod średnie
55 i 100. Teoretycznie WIG20 powinien jeszcze skierować się do góry, aby można było narysować linię
trendu wzrostowego ostatniego impulsu. Średnia 55 jest teraz na poziomie 3014pkt, a średnia 100 na 3015pkt.
Z tego widać, że doszło do przecięcia się średnich. W ten sposób nie są już one w kolejności zgodnej z
kierunkiem wzrostowym. Średnia 200 jest na wysokości 2987pkt. Została wczoraj domknięta luka hossy z 13
września na 3014pkt. Normalnie jest to zły sygnał, ale ostatnio wszystkie luki w zakresie stabilizacji są
domykane i nie jest to żadnym sygnałem. Wsparciem pozostaje linia łącząca dołki z 28 sierpnia i 11 września,
będąca teraz na 2954pkt. Obecny szczyt jest poniżej wcześniejszego, ale gdyby ruch wzrostowy został szybko
ponowiony to ten fakt jak na razie pomyślny dla niedźwiedzi może być jeszcze zanegowany. Na wskaźniku
RSI powstała linia trendu spadkowego, a niewykluczone jest, że powstanie i linia trendu wzrostowego.
Wówczas i w tym zakresie czasowym wskaźnik będzie poruszał się pomiędzy dwoma liniami. Wskaźnik
MACD pomimo spadku dalej znajduje się powyżej linii równowagi. Wskaźnik STS zbliżył się do strefy
wyprzedania. Linia ADX zakręciła ku dołowi. 
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Wczorajszy spadek znalazł swój dołek na średniej 200 z tego
zakresu czasowego. Jest ona na poziomie 2999pkt. Średnie 55 i 100 zostały przebite w dół i szykują się do
wzajemnego przecięcia. Średnia 55 jest teraz na poziomie 3038pkt, a średnia 100 na 3032pkt. Przecięcie tej
drugiej dało sygnał w końcówce sesji do mocniejszego spadku. Na wskaźniku RSI powstała linia trendu
spadkowego, ale proszę zauważyć, że jest ona na niskim poziomie i może już niedługo dojść do jej przebicia
w górę. Wskaźnik MACD spadł do dosyć niskiego poziomu, ale ostatni dołek był jeszcze niżej.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20Z6. Na wykresie kontraktów mamy rzadko spotykaną rzecz.
Wszystkie 8 świec godzinowych ma czarne korpusy, co oznacza, że nie było wczoraj ani jednej godziny, w
której kontrakty odnotowałyby wzrost. W konsekwencji mamy domknięcie luki hossy na 3043pkt oraz
przebicie w dół średnich 55 i 100. Ta pierwsza i druga są na tym samym poziomie i wynosi on 3036pkt.
Średnia 200 jest na 3002pkt. Stosunkowo blisko od bieżących wartości kontraktów znajduje się linia
wsparcia. W tej chwili jest to poziom 2978pkt, a linia rośnie około 8 punktów na sesje. Główna linia oporu
jest dosyć wysoko, bo na poziomie 3237pkt. Ostatnie szczyty dla serii Z wypadły na poziomie 3138pkt w
dniu 5 września i 3105pkt wczoraj. Wskaźnik TRD spadł mocno pod linię równowagi, ale jest już niemal na
linii wsparcia, którą tworzą trzy ostatnie jego dołki. Wskaźnik TRIX delikatnie obniżył swoją wartość i
próbuje skierować się ku dołowi.

     Amerykanie kolejny raz wybronili się przed korektą ostatnich wzrostów. Tam wszystko zmierza do
pokonania majowego szczytu. Gorzej zachowują się emerging markets w tym nasz rynek. Dzisiaj także
WIG20 może mieć problemy z racji słabego zachowania surowców i działań koszykarzy. Linia wsparcia nie
jest daleko i w związku z tym popyt musi być czujny, aby nie doszło do jej przebicia. Ważne, że z dzisiejszym
dniem kończymy ten specyficzny okres wynikający z wygasaniem opcji i kontraktów. 

                             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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