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CO DALEJ Z WYBICIEM? − PIERWSZE POZYTYWNE SYGNAŁY, A NIE TAK JAK DO TEJ PORY
TYLKO OZNAKI.

   Witam.  Wykres 60 minutowy indeksu WIG20.  Wczorajszy wzrost indeksu z objawami wybicia został
trochę przysłonięty nudnawą sesją. Jej rozpiętość była bardzo mała i indeks poruszał się praktycznie w 20
punktowym przedziale. Jednak, na wykresie pojawiły się znaczniejsze sygnały niż te drobne oznaki poprawy,
z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory. Są to sygnały krótkoterminowe, ale już sygnały a nie tylko
oznaki. Przede wszystkim doszło na wykresie do przebicia w górę najszybszej linii trendu spadkowego. Na
wypadek ruchu powrotnego warto podać jej bieżący poziom. Wynosi on 2960pkt. Drugim sygnałem jest
wybicie WIGu20 nad obszar notowań od 19 września. Od tego dnia notowania zawierały się w przedziale od
2978pkt do 2884pkt. Ważnym poziomem jest w tym przypadku nie tylko 2978pkt, ale także lokalne szczyty z
końca września na 2964pkt. Poziomy te powinny teraz być wsparciami ( patrz wykres 10 minutowy ). Ważne
też jest, że wykres wyszedł nad wszystkie średnie kroczące i utrzymał się nad nimi przez całą sesję. Najwyżej
znajduje się średnia 200 będąca na 2981pkt i wzmacniająca wsparcie na 2978pkt. Potem jest średnia 100
będąca na 2942pkt oraz średnia 55 będąca na 2938pkt. Następnymi oporami są wyłącznie linie trendu
spadkowego, ta dwu i pięciomiesięczna. Pierwsza jest na wysokości 3021pkt, a druga na 3126pkt. Dopiero
przekroczenie tej drugiej pozwoli myśleć o ewentualnym ataku na szczyt. Wsparciem jest również dolny
zakres wczorajszej luki hossy na 2940pkt oraz dobrze znane poziomy 2883pkt i 2862pkt. Na wskaźniku RSI
mamy bardzo pozytywny sygnał w postaci przebicia w górę miesięcznej linii trendu spadkowego. Wygląda
również na to, że ta prowizoryczna linia trendu wzrostowego może mieć faktycznie rację bytu. Wskaźnik
MACD wyszedł zdecydowanie nad linię równowagi i na najwyższy poziom od początku września. Wskaźnik
STS wkroczył w strefę wykupienia i od tego jak długo będzie się tam utrzymywał będzie można ocenić siłę
tego impulsu wzrostowego. Linia ADX zareagowała mocnym wzrostem, więc też potwierdza tendencję
wzrostową, przynajmniej w tym horyzoncie czasowym.
    Wykres 10 minutowy indeksu WIG20. Na tym wykresie zaznaczyłem pozostałe linie wsparcia, o których
pisałem wyżej, a nie chciałem za bardzo zagmatwać wykresu 60 minutowego. Jeżeli nowy impuls wzrostowy
potwierdzi się, to w najbliższym czasie powinna powstać możliwość narysowania linii trendu wzrostowego.
Indeks znalazł się nad wszystkimi średnimi, a te ułożyły się w kolejności zgodnej z trendem wzrostowym.
Średnia 55 jest na 2974pkt, średnia 100 na 2949pkt, a średnia 200 na 2936pkt. Na wskaźniku RSI nie rysuję
linii trendu wzrostowego, gdyż spodziewam się powstania poziomej linii wsparcia. Wczorajszy szczyt na
MACD pokazuje, że możemy mówić o jakiejś formie wybicia w górę.
   Wykres 60 minutowy kontraktów FW20Z6. Na wykresie kontraktów do pokonania pozostały dwie linie
trendu spadkowego. Są to główne opory, od których pokonania zależy, czy będziemy mogli mówić o hossie,
czy tylko o impulsie wzrostowym. Pierwsza z nich jest nie tak daleko od wczorajszego maksimum, gdyż jest
to poziom 3028pkt. Druga jest sporo wyżej, bo na 3225pkt. Analogiczne wsparcia, do tych o których pisałem
dla indeksu to poziomy 2990pkt, 2974pkt i 2942pkt. Skoro wykres znalazł się nad średnimi, to również one są
wsparciami. Średnia 200 jest teraz na 2994pkt, średnia 100 na 2949pkt, a średnia 55 na 2944pkt. Pozostałe
dwa wsparcia to oczywiście 2883 i 2866pkt. Obydwa wskaźniki trendu znalazły się powyżej swoich linii
równowagi. Obydwa również, wyszły na poziomy nie oglądane od połowy września. Wskazuje to, na to, że
pojawiła się szansa na jakiś znaczniejszy, co najmniej impuls wzrostowy.
    Moja strategia proponuje odwrócić pozycję na krótką wraz z pokonaniem w dół przez indeks na zamknięcie
sesji poziomu 2914pkt.
    Sesja w USA zapewnia status quo w obecnej sytuacji, a to pozwala na rozegranie sesji według naszych
zagrywek. Zobaczymy, czy wczorajsza sesja była jakimś przełomem, czy znowu zapanuje marazm.

                             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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