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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Piątkowa sesja przyniosła czwarty pod rząd spadek. Różnica do
wcześniejszych dni polega na tym, że na wykresie świeczkowym powstała świeca z białym korpusem. Obroty
podczas sesji z ubiegłego tygodnia cały czas utrzymywały się co najmniej na  przyzwoitym poziomie miliarda
złotych. Teraz rozpoczynamy nowy tydzień w sytuacji dosyć dużej przewagi niedźwiedzi, ale byki mają
argument w postaci wsparcia na 2862pkt, które nie powinno paść przynajmniej przy pierwszym podejściu.
Właściwie jest to jedyne wsparcie, które chroni nas przed prawdopodobnym stoczeniem się w przepaść. Gdyż
po pokonaniu tego wsparcia otwiera się prawie wolna przestrzeń do dołka z połowy czerwca. Podczas
ostatniego spadku powstało już mnóstwo oporów. Najbliższe to piątkowa luka bessy, które już w czasie sesji
powstrzymało zwyżkę oraz czwartkowy szczyt na 2977pkt. Kolejnym oporem jest przebita w dół dawna linia
wsparcia, będąca teraz na 2995pkt. Główne opory w postaci linii łączących szczyty są dopiero na wysokości
3023pkt oraz 3057pkt. Do tego dochodzą średnie, które powoli zaczynają zniżkować  i układać w kolejności
zgodnej z kierunkiem spadkowym. Teraz są one wszystkie w przedziale 2981 − 2993pkt. Na wskaźniku RSI
obowiązuje linia trendu spadkowego, a jej w miarę wysoki poziom pozwala, aby obowiązywała jeszcze przez
dłuższy czas. Wskaźnik MACD od kilku sesji przebywa pod linią równowagi. Tutaj też mamy linię oporu.
Wskaźnik STS wykonuje drobne oscylacje w dolnej połówce swojego zakresu wahań. Linia ADX zwyżkuje
potwierdzając, że w horyzoncie 60 minutowym rządzi podaż.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym dodatkową linię jaką można wykreślić,
to linia trendu spadkowego z początkiem na szczycie w dniu 18 września. Linia ta jest w tej chwili na
wysokości 2950pkt. Średnie z tego wykresu są ułożone zgodnie z trendem spadkowym. Średnia 55 jest na
poziomie 2922pkt, średnia 100 na 2937pkt, a średnia 200 na 2970pkt. Ostatnia korekta wzrostowa z czwartku
zakończyła się pomiędzy średnią 100 a 200. Na wskaźniku RSI, po piątkowym wzroście w środku sesji,
powstała linia trendu spadkowego. Wskaźnik MACD od kilku sesji ma problemy z trwalszym wyjściem nad
linię równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20Z6. Na wykresie kontraktów jedynym wsparciem jest poziom
2866pkt i jest ta wartość dołka z 28 sierpnia. Najbliższymi oporami jest zarówno luka bessy z piątku na
2940pkt, jak i lokalny szczyt z czwartku na 2997pkt. Ciekawostką jest, że wzrostowa korekta wzrostowa jak i
piątkowa miała tyle samo punktów. Od dołka do szczytu wyniosły one 57pkt. Oporem jest także przebita w
dół dawna linia wsparcia będąca teraz na wysokości 3029pkt oraz linia łącząca wcześniejsze szczyty, która
teraz jest na poziomie 3074pkt. Do tego jak zwykle dochodzą średnie kroczące. Są one teraz zgrupowane
pomiędzy 2998 a 3011pkt. Na wskaźniku TRD obowiązuje linia oporu oraz pozioma linia wsparcia.
Wskaźnik zakończył sesję poniżej linii równowagi. Wskaźnik TRIX także znajduje się poniżej linii
równowagi, ale na wysokości poziomej linii wsparcia. Można nawet dopatrzyć się, że tą ostatnią lekko
naruszył.

     Sesja w USA zakończyła się umiarkowanym spadkiem, a futuresy są na plusie. Rynki w Azji rozpoczęły
tydzień małymi zmianami indeksów. U nas jest szansa na odbicie indeksu, ale trzeba pamiętać, że w piątek
surowce zakończyły dzień gorzej niż były notowane podczas naszej sesji, a dzisiaj miedź jest w okolicach
zera, a ropa kolejny dzień na minusie. Jeśli chodzi o politykę, to wydaje się, że inwestorzy nie będą na nią
reagować, lecz poczekają na decyzje, czy będą nowe wybory, czy też nowa koalicja. W poniedziałek, zwykle
na rynku są małe obroty, a to może spowodować, że sesja będzie rozstrzygać się 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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