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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja pokazała chęć indeksu do wzrostu. Nie ma  w tym
nic dziwnego jeśli weźmie się pod uwagę, że mieliśmy cztery sesje spadkowe, a WIG20 spadł w sumie o 160
punktów. Jednak w czasie sesji dało się wyczuć dużą niepewność i kierunek zmieniał się kilka razy.
Największe wahania, przynajmniej na kontraktach, odbyły się pod koniec sesji w reakcji na dane podane z
USA dotyczące rynku nieruchomości. W konsekwencji na wykresie nie mamy żadnych zmian. Swoje
znaczenie zwiększył opór na piątkowej luce bessy na 2942pkt. Świeczki godzinowe tylko górnymi cieniami
podchodziły pod ten poziom. Ostatecznie opór pozostał. Kolejnym są średnie kroczące, które zdążyły
poukładać się zgodnie z kierunkiem wzrostowym. Średnia 55 jest teraz na wysokości 2969pkt, średnia 100 na
2983pkt, a średnia 200 na 2987pkt. Bardzo istotnym oporem są linie trendu spadkowego łączące odpowiednie
wcześniejsze szczyty. Pierwsza z takich linii jest obecnie na poziomie 3015pkt, a druga na 3053pkt. Dopiero
pokonanie tych linii pozwoli stwierdzić, że zagrożenie wyłamaniem w dół minęło. Pokonanie na fixingu
końcowym tej pierwszej, będzie dla mojej strategii sygnałem zamknięcia krótkiej pozycji, a pokonanie drugiej
sygnałem otwarcia długiej pozycji. Najważniejszym wsparciem, jak wszyscy już dobrze pamiętają, jest
poziom 2862pkt. Bardzo ciekawie zaczynają wyglądać wskaźniki. Na RSI wprawdzie obowiązuje linia trendu
spadkowego, która jest dosyć wysoko położona, ale wskaźnik kolejny raz podchodzi od dołu do jej testu.
Podobnie jest z wskaźnikiem MACD, na którym pokonanie linii równowagi będzie równoznaczne z
pokonaniem linii biegnącej po wcześniejszych szczytach. Problem z pokonywaniem oporów może wywołać
dosyć wysoki poziom wskaźnika STS. Jest on już na granicy strefy wykupienia. Linia ADX opada pokazując
słabnięcie trendu spadkowego.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym jest parę ważnych elementów. Chyba
najważniejszym jest to, że najszybsza możliwa do narysowania linia trendu spadkowego została wczoraj
fixingiem końcowym trochę naruszona. W związku z tym pokusiłem się też o narysowanie prowizorycznej
linii trendu wzrostowego. Ta naruszona linia trendu spadkowego jest aktualnie na wysokości 2930pkt. Z tym,
że w czasie korekty wzrostowej w dniu 21 września indeks wyszedł nad średnią 55 i 100 i dopiero wtedy
zawrócił w dół. Teraz, WIG20 znajduje się mniej więcej na podobnej wysokości biorąc pod uwagę średnie.
Średnia 55 i 100 są na poziomie 2926pkt, a średnia 200 na 2948pkt. Następnymi oporami jest szczyt z 21
września na 2977pkt oraz luka bessy z 20 września na 3009pkt. Jeśli chodzi o wsparcie, to takowego
wypatruję na tej prowizorycznej linii trendu wzrostowego. Jest ona na poziomie 2921pkt. Na wskaźniku RSI
obowiązuje linia trendu wzrostowego, ale bliski poziom strefy wykupienia może przeszkodzić w większym
wzroście. Wskaźnik MACD wyszedł nad linię równowagi. 
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20Z6. Na wykresie kontraktów oporem wydaje się być poziom dołka
z 11 września na 2950pkt. Wczoraj ten poziom przekraczały tylko górne cienie świeczek godzinowych.
Kolejnym jest szczyt z 21 września w rejonie 3000pkt. Najważniejszym jest jednak linia trendu spadkowego,
która na ten moment jest na wysokości 3068pkt. Po drodze są jeszcze średnie kroczące. Średnia 55 jest na
2980pkt, a średnia 100 i 200 na 3002pkt. Wsparciem jest poziom 2866pkt. Wskaźnik TRD zakończył sesję w
rejonie linii równowagi, niedużo pod linią łączącą wcześniejsze szczyty. Wskaźnik TRIX odbił do góry z
poziomu wcześniejszych dołków i zamierza kroczyć w kierunku linii równowagi.
    Sesja w USA zaskoczyła dużym wzrostem po niejednoznacznych danych z rynku nieruchomości. Reszta
świata zareagowała na to bardzo umiarkowanie a rynki Azji nawet lekkim spadkiem. Nas będzie wspierał
rynek surowcowy swoim dobrym zachowaniem, gdyż ropa wczoraj przeszła na plusy, a miedź zakończyła w
okolicach zera. Dzisiaj są notowane koło stanu równowagi.

                             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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