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4.09.2015 

Analiza kontraktu na SP 500 

  

 

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? 

Przypomnienie wyższych ram czasowych było w analizie z 2.09.2015.  

W tej analizie odwołaliśmy się również do potencjalnego schematu z roku 2011. 

Wczorajszy bar to potencjalna Pułapka – wymaga potwierdzenia. 

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


 

GlobalnyInwestor.pl Mieczysław Siudek   2 
 

 

Poniżej potencjalne wsparcia dla wykresu 4h. 

Na tym interwale rynek naruszył przytoczoną w dniu wczorajszym drugą strefę 

oporową. Dość dobrze jest to widoczne na wykresie 1h. W obszarze tego oporu rynek 

miał kłopot z zamknięciem powyżej (1- Pułapka, 2 – Odwrócenie na 2 barach). 
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Na 1 h obecnie momentum nisko i rośnie – daje szanse na test oporów z wykresu 30 

minutowego (opory na wykresach). 

Pamiętajmy o dzisiejszych danych z rynku pracy! 

 

Na koniec aktualna sytuacja na wykresie 5 minut i 1 minuta. 
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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. 
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