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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja przyniosła zwyżkę indeksu, chociaż nie obyło się
bez nerwowej realizacji zysków. W efekcie mamy sesję, która przyniosła punkty bykom, ale niewiele z niej
wynika dla przyszłej koniunktury. Zarówno byki, jak i niedźwiedzie bronią swoich istotnych linii obrony, co
od dłuższego czasu doprowadza do tego, że jesteśmy w trendzie bocznym. Na wykresie 60 minutowym mamy
ponowne wyjście WIGu20 nad wszystkie średnie. Może tym razem, któraś z nich okaże się skutecznym
wsparciem. Średnia 100 jest teraz na wysokości 3019pkt, średnia 55 jest na 3005pkt, a średnia 200 na
2989pkt. Poniżej tych wartości znajduje się dołek z piątku, który również stanowi wsparcie. Wypadł on na
poziomie 2973pkt. Główna linia wsparcia dzisiaj rano znajduje się na poziomie 2966pkt. Jeśli zakończenie
sesji na indeksie wypadnie poniżej poziomu 2970pkt, to moja strategia proponuje zamknąć długą pozycję.
Oporem są kolejne szczyty. W ubiegłym tygodniu był on na wysokości 3061pkt, a na początku września na
3114pkt. Główna linia oporu opadła do poziomu 3148pkt. Na wskaźniku RSI mamy linię trendu wzrostowego
oraz linię trendu spadkowego. Powstała w ten sposób stabilizacja pomiędzy tymi dwoma liniami.
Zakończenie sesji wypadło blisko linii oporu. Podobnie jest na wskaźniku MACD. Dopiero przebicie, którejś
z linii da nadzieję na większy ruch indeksu, w którąś stronę. Wskaźnik STS zakończył sesję blisko strefy
wykupienia. Linia ADX notuje coraz niższe poziomy.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym również mamy wyjście indeksu nad
wszystkie średnie. Znajdują się one w przedziale pomiędzy 3009 a 3021pkt. Wczorajszy lokalny dołek oraz
szczyt są krótkoterminowymi barierami, ale ostatnio takie poziomy nie zdawały egzaminu. Wczorajszy
lokalny dołek to 3020pkt, a szczyt to 3052pkt. Na wskaźniku RSI mieliśmy wczoraj zakończenie
obowiązywania kolejnej linii, tym razem linii trendu wzrostowego. Jak na razie trudno narysować nawet
prowizoryczną linię trendu spadkowego. Być może, dla odmiany powstanie pozioma linia wsparcia?
Wskaźnik MACD zakończył sesję w pobliżu linii równowagi, a jego ruchy zaczynają być ograniczane przez
dwie narysowane linie.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20Z6. Na wykresie kontraktów podobnie jak na innych wykresach
mamy wyjście nad wszystkie średnie. Warte odnotowania jest to, że w czasie popołudniowego spadku średnie
te zostały obronione. Jedynie dolne cienie świec godzinowych naruszyły poziom średniej 100. Jest ona w tej
chwili na wysokości 3039pkt. Średnia 55 jest na poziomie 3028pkt, a średnia 200 na 3003pkt. Linia wsparcia
łącząca poprzednie dołki znajduje się na wysokości 2994pkt i rośnie około 8 punktów na sesję. Oporem jest
wczorajszy szczyt, który był na poziomie 3076pkt i szczyt z początku września, który wypadł na poziomie
3138pkt. Najważniejsza linia na wykresie, czyli linia oporu znajduje się na poziomie 3225pkt. Można również
pociągnąć linię po szczytach z lipca i z początku września. Jak się okazuje szczyt z ubiegłego tygodnia
wypadł dokładnie na tej linii. Aktualnie linia ta jest na poziomie 3095pkt. Wskaźnik TRD oraz TRIX krążą
wokół swoich linii równowagi w coraz węższym zakresie.

    Sesja w USA zakończyła się neutralnie, ale amerykańskie futuresy są na minusie. Dla nas najistotniejszymi
informacjami przed dzisiejszą sesją jest znaczny wzrost surowca miedzi. Jeśli dzisiaj nie będzie to
zrównoważone spadkiem, to powinno pozytywnie wpłynąć na notowania KGHM. W czasie sesji,
prawdopodobnie na sporym minusie będzie węgierski BUX po zamieszkach w Budapeszcie. Może to także
wpłynąć na notowania złotówki. Dodając do tego sporą ilość i ważnych danych makro o 14.30, to wynik sesji
jest bardzo niepewny. Rozstrzygnięcia będą zapadać zapewne w jej końcówce.

                             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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