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2.09.2015 

Czy wszyscy już widzą tylko spadki? 

  

 

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. 

O tym pisałem 25.08.2015. 

https://geometriarynku.wordpress.com/2015/08/25/czy-to-jest-krach/  

 

Jak to wygląda obecnie? 

Na początek przypomnienie symetrii ceny i czasu na obecnych szczytach na interwale 

miesięcznym. 

 

https://geometriarynku.wordpress.com/2015/08/25/czy-to-jest-krach/
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Teraz pora spojrzeć na wykres tygodniowy i zastanowić się czy te spadki, to coś 

podobnego do poprzednich krachów z lat 2000 czy 2007, czy może coś innego? 

Tu warto spojrzeć na rok 2011 i trzeba sobie jasno odpowiedzieć, że obecny spadek pod 

względem symetrii ceny i czasu może odpowiadać właśnie temu schematowi. Skala 

wolumenu, również potwierdza nam taką możliwość. Obserwacja kolejnych dni może 

potwierdzać lub zanegować takie podejście. Jeśli mamy podążać śladem 2011, to wiemy 

czego mniej więcej się spodziewać. Wyłamanie na zwiększającym się wolumenie 

obecnych dołków może zanegować to domniemanie. Obecny spadek jest w symetrii ceny 

i czasu do poprzedniego, a narysowany wzorzec w 2011 może być powielony. 

Wniosek jest taki, że obecny spadek wpisuje się w symetrię do 2011 roku, więc ciężko 

przesądzać podobieństwo z latami 2000 czy 2007,
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Jak to wyglądało dokładniej w 2011? 
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Obecnie, jeśli mamy iść tym szlakiem to możemy wyznaczyć wsparcia i opory, na 

których powinniśmy oczekiwać reakcji. Układ wolumenu i momentum na tych 

interwałach wydaje się wspierać takie podejście. Trzeba brać również pod uwagę 

możliwość niższego szczytu przy obecnym podejściu (poniżej 1992,75). To sugerować 

może kompletna struktura abc tworząca hipotetyczną falę 4 dla wyznawców teorii fal. 

Oczywiście później może się okazać, że ta struktura może być bardziej rozbudowana .
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Kolejne bary będą nam dopowiadały możliwości. Obecnie na wykresie godzinowym 

mamy overbalance w trendzie spadkowym, co daje możliwość, co najmniej korekty 

wyższego stopnia. Potwierdzeniem będzie wybicie 1939,5. 
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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. 

 


