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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Wczorajsza sesja pokazała dużą słabość indeksu WIG20 w
stosunku do innych światowych rynków. Czasem zdarza się, że nasz indeks rośnie trochę później niż inne
rynki, a tym samym odrabia stracony teren. Odbywa się to w sposób bardzo dynamiczny. Teraz też tak może
być więc trzeba zachować naprawdę dużą ostrożność. Odmiennym scenariuszem jest taki, że przyjdzie mocne
zniecierpliwienie, że nie rośniemy w tak sprzyjających okolicznościach, to nie ma już co liczyć na pozytywny
przebieg wydarzeń. W każdym razie oczekuję w najbliższym czasie bardzo dynamicznej sesji z dużą zmianą
dzienną. Świadczy również o tym malejąca rozpiętość sesji. Wczorajsze wysokie otwarcie przyniosło
pokonanie oporu na 2942pkt. Skutecznym oporem okazała się średnia 55. Jej obecny poziom to 2963pkt.
Pozostałe średnie są na : średnia 100 na 2977pkt, a średnia 200 na 2986pkt. Krótkoterminowym oporem jest
dołek z 15 września i szczyt z 21 września na wysokości 2977pkt. Poziom ten pokrywa się ze średnią 100 co
wzmacnia jego znaczenie. Główne opory to niezmiennie linie łączące odpowiednie szczyty. Pierwsza jest na
wysokości 3009pkt, a druga na 3047pkt. Tak jak wczoraj, pokonanie na koniec sesji tej pierwszej będzie dla
mojej strategii sygnałem zamknięcia krótkiej pozycji, a pokonanie drugiej sygnałem otwarcia długiej pozycji.
Wsparciem jest przebity wczoraj w górę poziom 2942pkt. Podczas sesji był on testowany, ale żaden korpus
świeczek godzinowych nie przebił tego poziomu w dół. Najważniejszym wsparciem jest poziom 2862pkt.
Wskaźnik RSI podszedł wczoraj idealnie pod linię trendu spadkowego i delikatnie odbił od niej w dół. W
związku z tym linia dalej obowiązuje. Wskaźnik MACD ma problemy z dalszym wzrostem, a jest to
spowodowane linią trendu spadkowego i linią równowagi. Wskaźnik STS był na początku sesji w strefie
wykupienia, ale później opuścił ją dołem. Linia ADX opadła do punktu wyjścia więc czeka na kolejny impuls
trendu.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. W drugiej części sesji doszło na wykresie 10 minutowym do
zmagań z średnimi na tym wykresie. Ostatecznie WIG20 zamknął się pod średnią 55, a nad średnią 100 i 200.
W czasie sesji widać było, że to średnia 55, to średnia 100 są wsparciem. Teraz średnia 55 jest  na poziomie
2947pkt, średnia 100 na 2937pkt, a średnia 200 na 2940pkt. Przebicie w górę krótkoterminowej linii trendu
spadkowego, którą narysowałem wczoraj, wzmocniło byki tylko na początku sesji. Aktualnie WIG20 albo
wykonuje ruch powrotny do niej, albo całkowicie utraciła swoje znaczenie. Na wskaźniku RSI doszło do
przebicia w dół linii trendu wzrostowego. Czekamy na możliwość wykreślenia linii trendu spadkowego.
Wskaźnik MACD zakończył sesję pod linią równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20Z6. Na wykresie kontraktów także mieliśmy wczoraj odbicie w dół
od średniej 55 oraz zatrzymanie spadku na przebitym rano w górę poziomie 2949pkt. I znowu, poziom ten,
pomimo kursu 2940pkt, nie został jednak pokonany w dół, gdyż żaden korpus świeczki godzinnej nie zszedł
poniżej niego. Poza 2940pkt wsparciem jest 2866pkt. Oporów jest nadal dużo. Najpierw średnie. Średnia 55
jest teraz na wysokości 2973pkt, średnia 100 jest na 2994pkt, a średnia 200 na 3001pkt. Także i na
kontraktach mamy opór wynikający z ekstremów lokalnych sesji z dni 15 i 21 września. Jest to poziom
2995pkt. Główna linia oporu łącząca szczyty opadła do poziomu 3062pkt. Wskaźnik TRD utrzymał się nad
linią równowagi, a nawet pokonał w górę swoją linię trendu spadkowego. Wskaźnik TRIX po odbiciu w górę
od linii wsparcia kontynuuje wzrost i jest już w pobliżu linii równowagi.
    Ponownie mamy za sobą dobrą sesję w USA, ale także w Ameryce Południowej i w Azji. Wszystko by
wskazywało, że nasz rynek też nie będzie mógł się oprzeć tej presji wzrostów. My jednak mamy swój
problem i jak to ostatnio bywa, dotyczy polityki. Trudno ocenić w jakim stopniu "taśmy prawdy" wpłyną na
rynek, ale wybory są już raczej przesądzone.

                             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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