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DJIA
Powracam do analizy Oscylator DJIA 05/2015. W przedstawionej tam analizie bardziej
prawdopodobne wydawało mi się rozpoczęcie już wtedy głębokiej i długiej w czasie fali spadkowej.
Jednakże DJIA przez cały ten czas wzrastał. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na tak obliczanym indeksie
DJIA na koniec 2017 roku.

DJIA dotarł do bardzo istotnych oporów. Wystarczy powiedzieć, że na koniec 2017 roku tak obliczany
DJIA znalazł się w grupie 30 najwyższych notowań w całej historii DJIA (grupa 2,8% najwyższych
notowań). To jest bardzo poważny sygnał ostrzegawczy. Sytuacja jest tak klarowna, że według mnie nie
wymaga dalszego opisu.
DJIA liczony w PLN i uwzględniający inflację PLN dał w ciągu 2017 roku zysk wynoszący 1,9%.

WIG
WIG w cenach realnych jest niezmiennie słaby. Trwający 20 miesięcy spadek z lat 2007-2009
w dalszym ciągu nie został odrobiony, pomimo upływu prawie dziewięciu lat. Do najwyższej wartości
w historii (liczonej z uwzględnieniem inflacji) WIG-owi brakuje prawie 28% realnego wzrostu.
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Z punktu widzenia inwestora dolarowego i z uwzględnieniem inflacji USD, WIG od blisko dziewięciu lat
znajduje się w trendzie bocznym. Dolna linia trendu wzrostowego w 2016 roku po raz kolejny zatrzymała
spadki, ale indeks utknął. Obecnie po raz kolejny zbliża się do górnej linii kanału horyzontalnego, gdzie
znajduje się ważny opór.

Oscylator WIG, o którym pisałem ostatnio w analizie Oscylator WIG 02/2017 w dalszym ciągu znajduje się
w okolicach dolnej linii kanału wzrostowego. Cienka, niebieska linia, o której znaczeniu pisałem we
wspomnianej analizie, zadziałała jak opór, co skutkuje faktem, że od czerwca 2015 roku WIG znajduje się
w najdłuższej jak dotąd konsolidacji w tak niebezpiecznym miejscu jak okolice dolnej linii kanału
długookresowego trendu wzrostowego.
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CHFPLN
Czerwona, horyzontalna linia, o której potencjalnym przebiciu w górę pisałem w analizie Przegląd
rynków 2016, zadziałała jednak jak opór. Kurs franka szwajcarskiego po krótkim wybiciu ponad nią na
przełomie 2016 i 2017 roku spadł poniżej niej i kontynuował głęboki spadek. Wsparcie znajduje się blisko.

Kazimierz Ożóg

3

