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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja pomimo przyzwoitego wzrostu w jej środkowej
części przyniosła rozczarowanie. Złożyła się na to przede wszystkim sytuacja polityczna w Polsce, ale i
gorsze rozpoczęcie sesji w USA. W efekcie na wykresie mamy ruch w górę indeksu, który przywołuje
skojarzenie z ruchem powrotnym do przebitej w dół linii wsparcia. Pisałem też kiedyś, że teraz oporem może
być średnia 200 i jak na razie wykres cały czas przebiega pod nią. Ta przebita linia wsparcia jest teraz na
wysokości 2985pkt, a pod koniec sesji będzie w okolicy 2990pkt. Dla mnie jest to dość istotny opór. Oporem
są także średnie. Średnia 200 jest na poziomie 2989pkt, średnia 55 jest na 3001pkt, a średnia 100 na 3008pkt.
Te dwie ostatnie średnie już zaczynają opadać, co niedługo będzie skutkowało ułożeniem ich w kolejności
zgodnej z kierunkiem spadkowym. Najszybsza linia oporu łącząca wcześniejsze szczyty dotarła do poziomu
3029pkt, a druga z kolei do 3061pkt. Jest ona w tej chwili poziomem odwrócenia pozycji dla mojej strategii.
Wsparciami są dwa dołki. Jeden z 11 września na 2929pkt, a drugi z 28 sierpnia na 2862pkt. Na wskaźniku
RSI obowiązuje już tylko jedna linia, linia trendu spadkowego. Wskaźnik MACD pozostaje poniżej linii
równowagi. Wskaźnik STS wykonał nieudaną próbę wzrostu po wyjściu ze strefy wyprzedania. Linia ADX
pozostała wczoraj na poziomie potwierdzającym tendencję spadkową w tym horyzoncie czasowym.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym mieliśmy wczoraj próbę wyjścia nad
średnie z tego wykresu. Wzrost został załamany, gdy indeks był już nad średnią 100. Teraz średnia 55 jest na
wysokości 2955pkt, średnia 100 na 2964pkt, a średnia 200 na 2987pkt. Wszystkie więc, stanowią jakiś opór
na drodze indeksu w górę. Oporem może też być wczorajszy szczyt, który wypadł na wysokości 2978pkt.
Najważniejszym oporem z tego wykresu jest zamknięcie sesji z dnia 19 września, czyli 3009pkt. Na
wskaźniku RSI pisałem wczoraj o przebiciu w górę linii trendu spadkowego. Teraz mało, że powstała linia
trendu wzrostowego to została już ona przebita w dół. Teraz w przypadku jakiegoś wzrostu może powstać
linia trendu spadkowego. Wskaźnik MACD zakończył sesję poniżej linii równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20Z6. Także i na wykresie kontraktów mamy coś, co przypomina
ruch powrotny. Tutaj oporem jest również przebita w dół linia wsparcia będąca dzisiaj na 3018pkt. Wczoraj
kontrakty prawie odbiły się w dół od średniej 200. Jest ona na wysokości 3006pkt. Średnia 55 jest na
poziomie 3023pkt, a średnia 100 na 3027pkt. Najważniejsza linia oporu, zmieniająca aktualny pro spadkowy
punkt widzenia na wykres, opadła do poziomu 3075pkt. Na wykresie kontraktów wsparcie jest tylko jedno i
jest nim dołek z 28 sierpnia na 2866pkt. Na wskaźniku TRD bardzo wyraźnie szczyty układają się jeden
poniżej drugiego. Jest to groźna tendencja dla strony popytowej. Na zakończenie sesji wskaźnik pozostał pod
linią równowagi. Wskaźnik TRIX również jest poniżej linii równowagi, a jego poziom jest coraz bliższy
trzem poprzednim dołkom wypadającym od połowy sierpnia.

    Dzisiejsza poranna sytuacja jest inna od tej z ostatnich dni. Tym razem negatywnym elementem jest
zachowanie rynków amerykańskich, a pozytywnym zachowanie rynków surowcowych. Wczoraj trochę
zamieszania wprowadziła polityka, ale dzisiaj powinno to ulec już uspokojeniu, gdyż rynki uodporniają się na
takie rzeczy. Tak więc, nie widzę za bardzo powodu do spadku, pomimo korekty w USA. Dużo będzie
zależeć od surowców, ale teraz są na lekkich plusach. Dzisiaj nastąpi wykończenie świeczki tygodniowej i
jest to z tego względu dosyć ważna sesja.

                             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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