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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja to kolejna niewykorzystana szansa przez popyt.
Łatwość z jaką niedźwiedzie zepchnęły indeks do dolnego ograniczenia obecnych wahań, stawia w
wątpliwość, możliwości byków do wybicia w górę. Jednak żadna z linii ani wsparcia, ani oporu nie została
przebita. Na wykresie 60 minutowym narysowałem kilka linii oporu. Pierwsza do ta główna łącząca szczyty z
maja i lipca. Jest ona na poziomie 3152pkt. Druga łączy szczyty z lipca i z początku września i jej aktualny
poziom to 3071pkt. Kolejna linia łączy szczyt z początku września z tym z poniedziałku. Jej poziom to
3043pkt. Taką "drabinkę" oporu musi przejść indeks, aby móc stwierdzić, że pojawił się nowy impuls
wzrostowy. Dla wybicia z krótkoterminowego pata wystarczy wyjście nad tą najniżej położoną linię, ale
wczorajsze zachowanie popytu właśnie umożliwiło powstanie tej linii. Wsparcie jest niezmienne i łączy
wrześniowe dołki. Linia ta jest teraz na wysokości 2995pkt. Kolejnym, już decydującym wsparciem jest dołek
z 28 sierpnia na 2862pkt. Dla mojej strategii decydującym faktem o zamknięciu długiej pozycji będzie
przebicie w dół już tej pierwszej linii wsparcia, a zakończenie sesji poniżej poziomu 3000pkt będzie sygnałem
do zajęcia krótkiej pozycji. Sądzę, że w przypadku wyjścia dołem, oporem będzie średnia 200 będąca teraz na
wysokości 2992pkt. Wskaźnik RSI porusza się pomiędzy dwoma ograniczającymi go liniami. Przebicie
którejś z nich będzie sygnałem w tym horyzoncie czasowym. Podobnie jest ze wskaźnikiem MACD, który
zawęża swoje wahania wokół linii równowagi. Wskaźnik STS krąży od strefy wykupienia do strefy
wyprzedania. Teraz jest bliżej tej drugiej. Linia ADX od kilku sesji opada i osiągnęła już niskie poziomy.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Tym razem na wykresie 10 minutowym nie ma co komentować.
Indeks przebija średnie bez ładu i składu, a wszystkie linie wsparcia i oporu omówiłem wyżej. Na wskaźniku
RSI trudno już nawet rysować odpowiednie linie trendu, gdyż tak szybko ulegałyby zmianie. Ruchy
wskaźnika MACD ograniczają dwie linie zaznaczone na wykresie, a co za tym idzie jego wahania zawężają
się.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20Z6. Również na wykresie kontraktów stworzyłem "drabinkę",
którą musi przejść popyt, aby można było mówić o pełnym sygnale kupna. Główna linia oporu łączy szczyty
z maja i lipca i jest teraz na wysokości 3230pkt. Druga linia łączy szczyt z lipca i z początku września, ale
przechodzi też przez szczyt z ubiegłego tygodnia. Jej aktualny poziom to 3087pkt. Wczoraj powstała jeszcze
jedna linia i łączy ona szczyt z ubiegłego tygodnia z tym z poniedziałku. Teraz jest ona na poziomie 3059pkt.
Każde przebicie, którejś z tych linii będzie objawem poprawy sytuacji dla byków. Linia wsparcia łączy dołki
z 28 sierpnia, 11 września oraz z 15 września. W tej chwili jest ona na okrągłym poziomie 3000pkt.
Zakończenie pełnej godziny notowań poniżej tej wartości, będzie sygnałem sprzedaży w tym horyzoncie
czasowym. Ostatecznym wsparciem jest dołek z 28 sierpnia na 2866pkt. Na wskaźniku TRD rządzą
najczęściej obecnie spotykane dwie linie, linia wsparcia i oporu. Wskaźnik krąży pomiędzy nimi. Wskaźnik
TRIX niebezpiecznie odbił się w dół od swojej linii równowagi.

    No i dzisiaj mamy problem. Sesja w USA zakończyła się całkiem przyzwoicie biorąc pod uwagę
wcześniejszy spadek, ale mocno spadły surowce, szczególnie ropa. Dzisiaj także są na minusie a zwłaszcza
miedź, która zniżkuje 1%. Amerykańskie futuresy są na plusie. Stąd będziemy mieli walkę pomiędzy dobrą
atmosferą z giełd światowych, a zniżkującymi surowcami. Jej wynik jest nie do przewidzenia. Może z tego
wyjść sesja w okolicach zera lub na małym minusie.

                             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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