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NIKKEI  - 3.07.2015  

Indeks dotarł do istotnej strefy oporowej. 

Dodatkowo nie dzieje się to w przypadkowym czasie.  

Mamy dość łatwo identyfikowalny cykl około 3 letni, dość dobrze wskazujący istotne punkty na tym 

wykresie. 

 

Miniony miesiąc, to pierwszy spadkowy bar od dłuższego czasu. 

Warto też zwrócić uwagę na poprzedni impuls wzrostowy z lat 2003-2006, który trwał podobnie jak 

obecny 36 miesięcy. 
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Położenie ceny i czasu wskazują na istotny punkt. 

Co na to pieniądze? 

Dane wolumenowe dla tego indeksu mamy dostępne na Stooq.pl 

 

Do tego dochodzi sezonowość. 
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Na wykresie poniżej mamy oznaczone bary stanowiące wsparcia wolumenowe. 

Na podstawie tych wsparć rysuje nam się hipotetyczny scenariusz, zakładający re-test Ice po 

pojawieniu się Akcji do dołu. 

 

Wsparcie wolumenowe w tym obszarze wspierane jest przez geometrię 1:1 i zniesienie 50%. 

 

Na obecnym szczycie ostatni swing wzrostowy stanowi 1,618 poprzedniego swingu w procentach. 
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Poniżej znajduje się analiza, którą przesłaliśmy do Państwa dwa lata temu  

 
 

 

 

 NIKKEI - 26.06.2013 – Co, widać na naszych wykresach? 

Jesienią pokazywałem wybicie z ponad kilkuletniej akumulacji w Japonii. 

Czy ten duży wolumen to już dystrybucja? Moim zdaniem to wykorzystanie jedynie rozgrzanego 

rynku w maju do osiągnięcia dodatkowych zysków na bazie instrumentów pochodnych. 

Bardzo ładnie duże pieniądze rozegrały układ na kontraktach terminowych. 

Obecnie, jeśli ta teza jest prawidłowa, to rynek ten powróci do wzrostów. 

Rynek spadł w okolice korekty 1:1 i zniesienia 38,2 – z naruszeniem. 
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ANALIZĘ SPORZĄDZONO PRZY UZYCIU OPROGRAMOWANIA SMARTINWESTOR 

http://www.smartinwestor.pl/ 

 

 

 

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. 

 

http://www.smartinwestor.pl/

