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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja ze swoją przeceną może nosić znamiona
wstępnego wybicia w dół. Główny wpływ na taki stan rzeczy ma zachowanie spółek surowcowych. Mamy
więc, ostrzeżenie przed wybiciem w dół, a oddzielną sprawą jest, jak podaż będzie w stanie wykorzystać ten
fakt. Popyt ze swoimi pozytywnymi sygnałami całkowicie sobie nie radził, a teraz kolej na sprawdzenie siły
podaży. Na wykresie 60 minutowym mamy przebicie w dół linii wsparcia łączącej dołki z 28 sierpnia i z 11
września. Tym bardziej została przebita linia łącząca dołki z 11 i 15 września, która miała tylko zadanie
sygnalne, że na rynku następuje pogorszenie. Ponadto wykres indeksu znalazł się pod wszystkimi średnimi,
które w tej chwili mogą być oporami. Średnia 200 jest na wysokości 2991pkt, średnia 55 jest na 3005pkt, a
średnia 100 na 3017pkt. W przypadku chęci wykonania ruchu powrotnego do przebitej linii wsparcia, to jej
aktualny poziom to 2980pkt, a pod koniec sesji będzie to 2986pkt. Najszybsza linia oporu, którą zaznaczyłem
na wykresie znajduje się na wysokości 3037pkt, a kolejna na 3068pkt. Właśnie przebicie w górę tej drugiej
linii spowoduje, że moja strategia zostanie zmuszona nie tylko do zamknięcia krótkiej pozycji, ale i do
otwarcia długiej. Kolejnym wsparciami, których przełamanie będzie potwierdzało słabość popytu znajdują się
na poziomie dołka z 11 września i jest to wartość 2929pkt oraz na poziomie dołka z 28 sierpnia na 2862pkt.
Na wskaźniku RSI, w tym horyzoncie czasowym, również mamy przebicie w dół linii wsparcia. Jest to sygnał
sprzedaży. Podobna sytuacja jest na wskaźniku MACD i to potwierdza sygnał ze wskaźnika RSI. Inna sprawa,
że oba wskaźniki są już na względnie niskim poziomie i może to niedługo skłaniać do odbicia w górę, ale
takie zachowanie nie anuluje już uzyskanych sygnałów do czasu pojawienia się sygnałów kupna. Wskaźnik
STS spadł do strefy wyprzedania. Ostatnio zapowiadało to rychłe odbicie w górę, ale teraz po wstępnych
sygnałach sprzedaży nie musi nastąpić to tak szybko. Linia ADX ruszyła do góry i też wstępnie potwierdza
wczorajszy spadek.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym poza utrwaleniem przebywania pod
wszystkimi średnimi mamy zejście poniżej dołka z 15 września na 2973pkt. Teraz poziom ten może być
oporem dla indeksu. Średnie są kolejno na poziomach : średnia 55 na 2969pkt, średnia 100 na 2989pkt, a
średnia 200 na 3000pkt. Ponadto oporem może być poziom przedwczorajszego zamknięcia sesji, gdyż
wczorajsze otwarcie odbyło się luką w dół. Poziom ten to 3009pkt. Na wskaźniku RSI mamy pierwsze w
dzisiejszym komentarzu przebicie w górę linii trendu spadkowego. Może to oznaczać, że krótkoterminowy
potencjał spadku wyczerpuje się. Wskaźnik MACD najpierw przebił wczoraj w dół linię wsparcia, a potem
powrócił w rejony linii równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20Z6. Na wykresie kontraktów także mamy pokonanie linii wsparcia.
Tutaj przypominam, że miała ona większą wiarygodność, gdyż miała trzy punkty styczne. Pod koniec
dzisiejszej sesji będzie ona na wysokości około 3020pkt. Wsparciami, które w przypadku ich przebicia będą
potwierdzały pogorszenie sytuacji technicznej, dla kontraktów są to wcześniejsze dołki, czyli poziomy
2948pkt oraz 2866pkt. Ta druga wartość to oczywiście dołek z 28 sierpnia. Oporami w pierwszej kolejności
są średnie. Średnia 200 jest na wysokości 3006pkt, średnia 55 jest na 3029pkt, a średnia 100 na 3037pkt.
Natomiast, pierwsza linia oporu opadła do poziomu 3082pkt. Wskaźnik TRD spadł wczoraj do ponad
miesięcznej linii wsparcia. W drugiej części sesji nastąpiło odbicie od niej w górę. Ważne jednak jest, że
szczyty na wskaźniku są wyznaczane coraz niżej. Wskaźnik TRIX przebił wczoarj w dół linię wsparcia i
znalazł się poniżej linii równowagi.
    Sytuacja na rynku jest bardzo niepewna i nie pomaga tu zachowanie innych rynków światowych. Dzisiaj
będzie zapewne tak samo i to pomimo odrobienia wczoraj strat przez surowiec miedzi, gdyż dzisiaj zniżkuje.
Nie pozostaje nic innego jak zobaczyć, jak z obecnie poradzi sobie podaż w sprzyjających dla siebie
okolicznościach.

                             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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