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Czy to jest krach? 

  

 

W czerwcu i lipcu przestrzegaliśmy przed symptomami 

nadchodzącego spadku. Mówiliśmy też o statystykach i czego możemy 

się spodziewać, jeśli chodzi o zakres spadku. 

Czas weryfikować i patrzeć na reakcję rynku. Pojawiły się ponad przeciętne wolumeny. 

Zacznijmy nietypowo od NIKKEI 

https://geometriarynku.wordpress.com/2015/08/24/nasza-analiza-nikkei-z-poczatku-

lipca/ 

Dotarliśmy w obszar zakładanego spadku. Droga jednak była trochę inna – wróżka się 

nie spisała do końca . Co ciekawe jesteśmy w spodziewanych rejonach i warto 

rozważyć, co dalej? 

 

https://geometriarynku.wordpress.com/2015/08/24/nasza-analiza-nikkei-z-poczatku-lipca/
https://geometriarynku.wordpress.com/2015/08/24/nasza-analiza-nikkei-z-poczatku-lipca/
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Przestrzegaliśmy również przed odwróceniem na Jenie, tam dostrzegaliśmy adekwatną 

kampanię. Waluty zostawimy sobie na inną analizę. 

Popatrzmy na indeksy w USA. 

Zacznijmy od kontraktu na SP 500. Tu wolumen przerósł ten z 15.10.2015. 

O czym to może świadczyć – mówiliśmy o tym analizując kampanię dystrybucji w 2007 

roku. 

 

Z tego wykresu cykl 38 barowy sugeruje jakąś średnioterminową zmianę w okolicach 2 

września. W dniu wczorajszym mieliśmy krótkoterminową symetrię dającą możliwość 

jakiegoś odreagowania obecnych spadków. Zamknięcie barów wskazuje na pojawiający 

się popyt. 

Żeby zwrócić uwagę na istotność wolumenu, to poniżej wykres indeksu. 
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Oczywiście by mówić o jakimś odwróceniu, to powinniśmy zweryfikować kolejne 

elementy kampanii, czyli patrzymy na początku na potencjalne AR. 

Teraz popatrzmy na zakresy obecnego spadku w cenie i w czasie. 

Najbliżej ideału spadły kontrakty na SP500  RTH (notowania tylko w czasie sesji). 

 

Mamy 1:1 w cenie i obecny spadek trwa 61,8 czasu poprzedniej adekwatnej korekty. 

Symetria ceny i czasu, a to brzmi znajomo. Przy sprzyjających warunkach i zamknięciu 

re-akumulacji mogłoby dojść nawet do testu punktu przełamania (miejsce pojawienia 

się Akcji do Dołu).  
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Patrząc na macierzysty indeks, to tu trochę zabrakło i mamy potencjalny następny 

target. Może w trzeciej fazie kampanii…? 

 

 

Niestety obraz ten trochę burzy spojrzenie na SP 100. Mamy overbalance i czas trwania 

korekty tylko 5 tygodni, wobec 22 tygodni poprzedniej. 

Z jednej strony mamy na szczycie zjawisko powrotu do jakości, na którym mówiłem na 

webinarze 

https://geometriarynku.wordpress.com/2015/08/23/jak-formuja-sie-szczyty-na-

rynkach-usa-nagranie-z-22-04-2015/ 

a z drugiej sugeruje większe rozłożenie w czasie obecnych spadków. 

Tu ciekawe symetrie czasowe wypadają w okolicach wygasania kontraktów. 

https://geometriarynku.wordpress.com/2015/08/23/jak-formuja-sie-szczyty-na-rynkach-usa-nagranie-z-22-04-2015/
https://geometriarynku.wordpress.com/2015/08/23/jak-formuja-sie-szczyty-na-rynkach-usa-nagranie-z-22-04-2015/
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Podobnie overbalance mamy na INDU i tu zbliżamy się do istotnego zniesienia 38,2 

(brakuje około 50 punktów – może na Strząśnięcie ) 

 

SWS pokazuje dużą podaż w tym swingu spadkowym, dlatego powinniśmy mieć w 

pamięci schemat z 2007 roku. 



 

GlobalnyInwestor.pl Mieczysław Siudek   6 
 

 

 

Mówiłem o nim w końcówce webinaru 

https://geometriarynku.wordpress.com/2015/08/23/jak-formuja-sie-szczyty-ciag-

dalszy/ 

Pamiętajmy, każdy kolejny bar weryfikuje nasze spojrzenie i może zmienić obecne 

postrzeganie rynku. 

Na koniec jeszcze DAX. Tam zarówno wolumen jak i zamknięcie sugerują pojawienie się 

popytu. Duży wolumen, to również aktywność podaży . Wiemy jednak jak na to 

patrzeć. Warto też spojrzeć na cykl 53 barowy. 

https://geometriarynku.wordpress.com/2015/08/23/jak-formuja-sie-szczyty-ciag-dalszy/
https://geometriarynku.wordpress.com/2015/08/23/jak-formuja-sie-szczyty-ciag-dalszy/
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Mamy overbalance w cenie, ale w czasie trzymamy jeszcze potencjalne 1: 1 na 

tygodniach. Obserwujemy uważnie obecny tydzień. 
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Treści zawarte w niniejszym biuletynie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów 

finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206).  

Informacje zawarte w biuletynie mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W 

związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na 
podstawie treści zawartych w biuletynie. 

Przed wykorzystaniem zawartych w biuletynie informacji do celów inwestycyjnych czytelnik powinien we własnym zakresie 

określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje 

prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszym 

biuletynie. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należy wyłącznie do czytelnika. 

 


