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AAPL i IBM , IND, ES   3.09.2012 - kontynuacja 

 
 
Na początek tekst z analizy piątkowej : 

 

„ Dzień dzisiejszy to aktywność Bena i nadzieje na kolejne pakiety pomocowe. 

Przed nami wolny dzień w poniedziałek. 

Rynek przed długimi weekendami rządzi się swoimi prawami. 

Gazety muszą mieć o czym pisać w weekend, by tłum mógł żyć tymi informacjami. 

Smart Money nie są zainteresowane informowaniem nas o swoich zamiarach. 

Ich celem jest wprowadzenie w błąd jak największej części uczestników rynku.” 

 
AAPL (Apple) 

 

 
 
Piątek, to kolejny dzień wzrostu wolumenu i to nie tylko na AAPL. 

Zamknięcie sugeruje dominację popytu na barze typu shakeout.  

Przypominam jednak , że za plecami mamy piątek przed długim wolnym dniem w poniedziałek. 

Podniesienie ceny odbyło się w ostatnich kilku minutach. 

 

Jeśli rzeczywiście jest próba przejęcia kontroli przez popyt, to potwierdzenie tego powinniśmy 

otrzymać we wtorek.  

Załamanie shakeout, to potwierdzenie naszych podejrzeń z pierwszej części analizy. 

Ja bym zachował dużą ostrożność. 

 

Wtorek powinien przynieść informacje potwierdzające, bądź negujące moje domniemanie. 
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IBM 

 

 
 
Piątkowy bar wybija szczyty czwartkowego i zamyka się w środku na wzrastającym wolumenie.  

Podjęta próba 2 bar reversal napotkała wyraźny opór podaży. 

 

Podobnie jak powyżej potrzeba więcej informacji we wtorek. 

 
INDU (Dow Jones Industrial) 

 

 
 
Patrząc na obraz INDU widzimy ewidentne starcie popytu i podaży w ostatni dzień miesiąca. 

Akcja popytu, to odpowiedź na czwartkowy brak siły podaży. 

Powyżej bara czwartkowego ewidentnie mamy aktywację podaży i jej wejście w rynek. 

 

Co do zasady sytuacja nie jest jasna. 

 

Piątkowa próba effortu nie spotkała się z oczekiwanym rezultatem. 
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Pytanie brzmi, czy ta podaż to jedynie zamykanie pozycji na koniec tygodnia i przed długim 

weekendem, czy też coś więcej ???? 

 

Na to pytanie odpowiedź może przynieść wtorek.  

 

Nic tu nie zmieni mój niedźwiedzi sentyment, choć trochę przeciw logice wyborczej. 

Na kontraktach mamy wyraźny wzrost obrotu i ukształtowany kolejny niższy szczyt. 

Po ukształtowaniu DB na 1395, tam należy się spodziewać stop lossów. 

 

 
 
Wyjście powyżej 1416, to potwierdzenie siły piątkowych kupujących. 

 

Na wykresie tygodniowym przy wykupionym momentum mamy pierwszy raz w tej sekwencji 

wzrostowej drugie niższe zamknięcie tygodnia. 

 

Generalnie mamy koncentrację bliskich zamknięć, co sugeruje zbliżający się mocniejszy ruch.  

Sytuacja jest gotowa do podjęcia akcji. 

 

Z jednej strony ES jest w obszarze oczywistych oporów ( myślę, że dla wszystkich), a z drugiej nie 

mamy wyraźnego wejścia podaży. Rynek jest w oczekiwaniu. 

 

Kolejny tydzień powinien przynieść rozwiązanie. 

 

Dla wykresu dziennego istotne poziomy to 1395 i 1416. 

Dla tygodniowego odpowiednio 1375-80  

( ze wskazaniem na godzinowe  wsparcia w obszarze 1370- 87) i 1425. 
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ES (kontrakt e-mini na S&P 500) 

 

 
 
Na koniec spojrzenie na wykres godzinowy – tu możemy znaleźć wskazówkę wcześniej. 

 

   
 
O ile układ oznaczony jest dla nas znajomy, to chciałbym zwrócić uwagę na bar oznaczony strzałką. 

Od jakiegoś czasu obserwuję tego typu akcję, wprowadzające w błąd. 

 

Wygląda akumulacyjnie, szczególnie jak przejdziemy na wykres 15 minutowy. 

Zwróćmy uwagę na zamknięcia kolejnych barów i głębokość absorpcji. 

Moim zdaniem pojawiają się tu mocne wątpliwości, co do kondycji tych kupujących. 


