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   Witam.
    Wykres 60 minutowy indeksu WIG20. Podczas wczorajszej sesji inwestorzy stracili cierpliwość w
oczekiwaniu na polepszenie notowań w takim stopniu jak to sugeruje zachowanie innych giełd i doszło do
końcowego mocnego spadku. Bezpośrednią przyczyną było nagłe pogorszenie futuresów na indeksy
amerykańskie, a to z kolei wynikło ze słabych danych o zamówieniach. Widać, że wkrada się nerwowość w
poczynaniach inwestorów. My stoimy w takim momencie, że musimy zadecydować, czy w końcu pójdziemy
za innymi rynkami, czy też faktycznie jesteśmy tak słabi. W efekcie końcowym wczorajsza sesja źle wygląda
na wykresie 60 minutowym. Przede wszystkim nastąpiło odbicie w dół od średniej 55. Przez dwie sesje
okazała się ona skutecznym oporem. W tej chwili jest ona na wysokości 2950pkt ( być może kolejne
notowania pokażą czy ważniejsza była średnia, czy też poziom 2964pkt ). Ponadto nastąpiło przebicie w dół
linii trendu wzrostowego trzydniowego odreagowania. Oporem oprócz wymienionej średniej są pozostałe
średnie. Średnia 100 jest na poziomie 2976pkt, a średnia 200 na 2984pkt. Pozostałymi oporami jest poziom
dołka z 15 września i szczytu z 21 września na 2977pkt, luka bessy z 20 września na 3008pkt oraz linie
łączące odpowiednie szczyty. Jedna z nich jest teraz na wysokości 3003pkt, a druga na 3043pkt. Wsparcie,
oprócz psychologicznego poziomu 2900 i związanej z nim średniej 200 sesyjnej, jest tylko jedno na poziomie
2862pkt. Na wskaźniku RSI w dalszym ciągu obowiązuje linia trendu spadkowego, a wczoraj nastąpiło
odbicie od niej w dół. Wskaźnik MACD zawrócił w dół i wygląda tak jakby chciał odbić się w dół od linii
równowagi. Wskaźnik STS zbliżył się do strefy wyprzedania. Linia ADX opadła do tak niskiego poziomu, że
ostatnio był notowany w połowie sierpnia. W związku z tym potencjał do nowego trendu jest duży.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na wykresie 10 minutowym w związku z wczorajszym spadkiem
można wykreślić nową linię trendu spadkowego łączącą szczyty z 18 września i z wczoraj. Teraz ta linia jest
na poziomie 2955pkt i opada około 11 punktów na sesję. Przebicie w dół średnich kroczących doprowadziło
wczoraj do przyspieszenia spadku. Teraz średnie są oporem. Są one zgrupowane w przedziale 2938 −
2946pkt. Na wskaźniku RSI tak jak przewidywałem doszło do powstania linii trendu spadkowego, jednak
musieliśmy czekać aż do godziny 14.30 do uformowania szczytu, na którym oparła się ta nowa linia. Teraz
wraz z jej przebiciem w górę pojawią się szanse na uformowanie nowej linii trendu wzrostowego. Wskaźnik
MACD zanurkował głęboko pod linię równowagi.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20Z6. Na wykresie kontraktów określiliśmy wczoraj ważne poziomy
oporu. Jednym z nich jest poziom dołka z 15 września i szczytu z 21 września na 2994pkt, a drugim średnia
55, która teraz jest na wysokości 2959pkt. Tak jak w przypadku indeksu, podczas spadku doszło do przebicia
w dół trzydniowej linii odreagowania. Spadek pozwolił na wykreślenie nowej linii trendu spadkowego. Jest
ona teraz na poziomie 2979pkt. Natomiast główna linia oporu opadła do poziomu 3055pkt. Wsparciem jest
poziom 2866pkt. Na wskaźniku TRD w dalszym ciągu obowiązują dwie linie, linia trendu spadkowego i
pozioma linia wsparcia. Po wczorajszej sesji jest mu bliżej do tej drugiej. Podobnie jest na wskaźniku TRIX.
Są na nim dwie linie z tym, że linia trendu spadkowego sugeruje na bieżący moment spadek wskaźnika, a
przez to odbicie w dół od linii równowagi.

 Giełdy światowe kontynuują wzrost, chociaż już w sposób umiarkowany. My dalej mamy swoje problemy.
Wydaje się, że dzisiaj z jednej strony powinna nastąpić kontynuacja wczorajszej przeceny, a z drugiej
rynkowi może pomóc duży wzrost na rynku ropy. Zobaczymy też, jak duże znaczenie ma na wykresie
dziennym średnia 200 sesyjna.

                             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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