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na szaro zaznaczyłem komentarze z poprzednich analiz
.
INDU (Dow Jones Industrial)
Może to być kampania formująca pierwszy element kampanii w jeszcze większej skali.
Wszyscy już wsiedli ?
Ten wolumen wymaga testu.
Nie dostrzegłem tu istotnych symetrii w cenie i czasie.
Sugeruje to atak w późniejszym czasie, ale najpierw podaż powinna potwierdzić ruch w kierunku
uformowania creek.
Efekt, słabość byków została wykorzystana.
Niedźwiedzie wczoraj zamknęły rynek poniżej ostatnio formowanego obszaru.
Jedno zamknięcie pozostawiło 8 dni w tyle.
Co Wam to przypomina ? Osoby po kursie powinny wiedzieć.
Mamy największy spadek jednodniowy od prawie 3 miesięcy na wzrastającym wolumenie.
Nie przekreśla to szans byków. Dla nich bitwą będą okolice 1422-25.
Gdzie był wczorajszy dołek ? 1424.
Czy towarzyszyła temu aktywność wolumenu ? ( na dniach – gęstość wolumenu)
Wczorajsza sesja pokazuje obecność i byków i próbę kontroli dotychczasowego trendu.
Jest to typowe miejsce reakcji do re-akumulacji. Stary opór staje się wsparciem.
Tu misie odpuszczają by zajrzeć w karty bykom. Z ich strony istotna będzie konfrontacja na oporach.
Mamy koniec kwartału i ten element rządzi się swoimi prawami.
Niedźwiedzie mogą teraz odpuścić by zobaczyć siłę popytu.
Dla nich ważna będzie akcja w obszarze przełamanego wsparcia, czyli okolice 1443-46.
Z ich punktu widzenia, to miejsce będzie sprawdzaniem kart.
Trend trwa dłużej niż myślisz.
Ewentualne zejście w obszar 1394-1418 pokaże słabość byków.
Poniżej tego obszaru może dojść do ich ucieczki.
Patrząc na wykres tygodniowy, zasadnym jest zadanie sobie pytania na które obecnie nie ma
dobrej odpowiedzi.
Czy ostatnie dwutygodniowe wybicie to Buying Climax w ostatnim ruchu od czerwca i potencjalny
Upthrust od szczytu marcowego?
Jeśli tak, to rynek czekają trudne czasy.
Czy to wybicie które widzieliśmy po FED to Effort i
obecnie mamy wchłanianie podaży – absorpcję?
Podpowiedzi uzyskamy na wsparciach i oporach.
Tam gracze będą dobierali swoje karty w rozgrywce pokerowej.
Obecnie obie strony w grze i licytacja trwa.
Koniec kwartału fundusze wykorzystują do podciągnięcia cen.
Prognozowane ruch do góry się ziścił.
Wielu już odgwizdało powrót do trendu. Tak naprawdę, to dopiero teraz niedźwiedzie będą
próbowały sprawdzić karty byków.
Wczorajszy dzienny wolumen poniżej średniego i najniższy z ostatnich trzech dni.

Nie jest to klasyczne No Demand, ale pokazuje bierność podaży.
Rynek dotarł w prognozowany w dniu wczorajszym obszar oporu.
Patrząc na aktualny wykres, to istotne kolejne opory geometryczne mamy na 1446-48, 1451 i 1454.
To są raczej opory dla Globexu. Dla SPX istotny opór jest dwa punkty powyżej wczorajszego, ale INDU
i OEX już praktycznie dotarły do tego oporu.
Piątek i koniec kwartału, wydaje się dobrym dniem do zawieszenia broni i puszczeniem tłumu w
dobrych nastrojach na weekend.
Skąd u mnie takie negatywne spojrzenie ?
Trend przecież trwa i będzie trwał wiecznie ☺.
Tu pojawia się spojrzenie na Nasdaqa.
Szczególnie wykres tygodniowy i miesięczny dają wiele do myślenia.
Zwróć uwagę na gęstość wolumenu.
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3D Swing jest do dołu.
Zmiana 1457
3DBP 1440,5
ATR 13 .
Na D trend wzrostowy. 4 h spadkowy/ neutralny.

