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AAPL i IBM , INDU, ES   5.09.2012 - kontynuacja 

 
 

Na początek tekst z analizy poniedziałkowej : 

„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. „ 

 

 

AAPL (Apple) 

 

 
 

 
 

Efekt to bar wzrostowy na zdrowo rosnącym wolumenie. Na bazie tego bara nie można powiedzieć 

nic złego, po za dotarciem w strefę oporu na bazie zamknięcia Upthrustu. 

Trend jest do góry, potrzebne kolejne informacje. 
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IBM 

 
 

Po 2 bar reversal akcja popytu napotkała wyraźny opór podaży. 

Mamy kolejne zamknięcie w obszarze wsparcia wolumenowego z lipca. 

Widać wzrastającą presję podaży. 

Trend przechodzi na spadkowy. Posiadanie tych akcji staje się niebezpieczne. 

 

Patrząc na zachowanie AAPL i IBM można dostrzec pewną zmienność pokazującą balansowanie 

pieniądza między tymi spółkami w kontekście wpływu na indeksy. 

 

INDU (Dow Jones Industrial) 

 

 
 

Ostatni bar, to próba shakeout. Presja podaży rośnie w stosunku do poprzedniego  

No Supply. Kupujący pokazują wolę walki – zamknięcie. 

Na wykresie 4h mamy ukształtowane DB. W przypadku przełamania, tu nastąpić może kapitulacja 

długiej strony. 
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Póki co rynek żyje nadziejami na nowe pociągnięcia wspomagające. 

Myślę, że SM mają lepsze rozeznanie w tym, czego możemy się spodziewać w sferze tych decyzji. 

 

 
 

Wtorek nie przyniósł nam odpowiedzi na wątpliwości z poprzedniej analizy. 

Konsolidacja trwa dalej, napinając sprężynkę przed ECB. 

 

ES (kontrakt e-mini na S&P 500) 

 

„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.” 
 

Poziom naruszony, ale obroniony – 1394,5. 

Mamy trzecie podejście do wsparcia, wyrysowany bar na kształt shakeout. 

Na bazie reguły Ganna, wiemy co to znaczy….. 

Wzrastający wolumen pokazuje wzrost aktywności obu stron. 

 Zamknięcie pokazuje wzrost agresywności kupujących. 

Teraz potrzebny jest Rezultat, po uprzednim Teście. 

Popatrzmy, rynek pokaże drogę. 
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Wczorajsza akcja jest dość dobrze identyfikowalna na 30 minutowym wykresie. 

Zwracam uwagę na gęstość wolumenu. 

 

 
Główne poziomy mamy zdefiniowane w analizie wczorajszej. 

Wsparciem pozostaje 1394,5 , a oporem 1416. 

Czas dla byków się już skończył, jeśli chcą potwierdzić swoją siłę, to najwyższa pora. 

Obnażenie słabości, to przejęcie kontroli przez podaż. 
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Rozstrzygnięć należy szukać w obszarach testów wolumenowych. 

1:1 DD @ 61,8  na powyższym wykresie uległ załamaniu. 

Teraz bykom może sprzyjać tylko No Supply test w obszarze wczorajszej obrony. 

Na koniec pozostawiam tekst z analizy z dnia wczorajszego. 

 

„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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