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WIG
Indeks warszawskiej giełdy jest niezmiennie coraz słabszy. Zamieszczony poniżej wykres
przedstawia indeks WIG skorygowany o nachylenie długookresowego kanału wzrostowego. Jak widać,
w ciągu minionego roku WIG przebił w dół istotną linię wsparcia i ustanowił dawno nie notowaną tak
niską wartość – na koniec 2019 roku tak obliczany WIG znalazł się najniżej od lipca 1993 roku. Indeks
znalazł się nieco ponad 7% poniżej horyzontalnej linii wsparcia.

Z punktu widzenia inwestora dolarowego WIG przebił w dół linię długookresowego trendu wzrostowego,
ale w dalszym ciągu znajduje się w średniookresowym trendzie bocznym.
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DJIA
Indeks amerykańskiej giełdy, skorygowany o inflację USD i nachylenie długookresowego kanału
wzrostowego przez cały ubiegły rok ponownie próbował przebić w górę długookresową linię oporu i na
koniec poprzedniego roku udało mu się ją nieco przebić i ustanowić nowe maksimum lokalne niewiele
powyżej wierzchołka ze stycznia 2018 roku. Oznacza to jednak, że wartość tak liczonego DJIA na koniec
2019 roku ponownie znalazła się w grupie 24 jego najwyższych notowań w historii.

DJIA przeliczony na PLN i uwzględniający inflację PLN, czyli pokazujący opłacalność inwestowania w DJIA
dla inwestora złotówkowego ustanowił w 2019 roku historyczne maksimum, osiągając wzrost rok do roku
wynoszący 20,2%.

CHFPLN
Ostatnio rzadko korzystałem z wykresów nominalnych, ale w końcu przyszedł na nie czas.
W jednym z wcześniejszych opracowań zwracałem uwagę na formację spodka kształtującą się na wykresie
CHFPLN. Zobaczmy, jak wygląda ten wykres na koniec 2019 roku.
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Po gwałtownym wzroście kursu w styczniu 2015 roku rynek bardzo powoli wzrastał przez kolejne lata, aby
z końcem 2017 roku rozpocząć wyraźny ruch spadkowy, który został zatrzymany poniżej górnej linii
spodka i na dolnej linii długookresowego trendu wzrostowego, po czym rozpoczął się umiarkowanie
mocny ruch wzrostowy, który w dalszym ciągu trwa. Potencjał wzrostowy oceniam na umiarkowany, ale
może on ulec wzmocnieniu z uwagi na zawirowania polityczno-gospodarcze na świecie oraz
przyspieszającą inflację w Polsce. To właśnie inflacja spowodowała, że pomimo nominalnie dobrego roku,
realny kurs CHFPLN spadł o 0,2%.
Zarówno CHF, jak też pozostałe waluty nie wykazywały interesującego zachowania w 2019 roku, ale
początek tego roku pokazuje, że rok 2020 może być pełen dynamiki. Postaram się na bieżąco reagować
w ciągu roku na zachodzące zmiany i publikować swoje spostrzeżenia.
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EURUSD
Na koniec dawno nie widziany tutaj walor.

Oscylacyjny charakter notowań EURUSD jest wyraźnie widoczny. Kurs po raz kolejny zbliża się do dolnej
linii długookresowego trendu wzrostowego i zaczyna ona działać jako wsparcie, podobnie jak
wewnętrzna horyzontalna linia wsparcia. Jak dotąd, kurs nie ustala od 2017 roku nowych minimów.
Rozpoczęcie nowego średniookresowego trendu wzrostowego jest coraz bliżej.

Złoto
I jeszcze kurs złota skorygowany o inflację USD, który stara się przebić opór z 2013 roku. Tutaj też
można dopatrywać się formacji spodka tworzonej od 2013 roku, która teraz byłaby kończona. Oznacza to,
że jeśli nastąpi wyjście złota w górę i utrzymanie powyżej wierzchołka z 2013 roku, to należy spodziewać
się dużego ruchu wzrostowego na tym walorze.
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