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Szaukając sygnałów prowzrostowych w przypadku siły 
względnej: WIG-Spożywczy/WIG20 

 

 



WIG-Spożywczy/WIG20 
 

Na wykresie siły względnej WIG-Spożywczy/WIG20 doszło do  
ukształtowania się formacji podwójnego dna. Stwarza to 
szansę na wzrosty na wykresie. Jeżeli by do nich doszło to 
wówczas indeks WIG-Spożywczy powinien zachowywad się 
lepiej od indeksu WIG20. Co ważne doszło także do przebicia 
spadowej linii trendu poprowadzonej przez szczyty ze 
stycznia i czerwca 2017 roku. Przebicie spadkowej linii trendu 
połączone z wybicie z podwójnego zgodnie ze sposobem 
myślenia reprezentowanym przez hipotetycznego inwestora 
Zenobiusza stwarza silnie pro-wzrostowy układ techniczny. 
Pojawienie się takiego układu sprawia, że hipotetyczny 
inwestor Zenobiusz przejawia bardzo duże siły witalne i jest 
gotów zdobywad góry, strzelad z łuku oraz używad dobrze 
zaostrzonej siekiery w jemu tylko wiadomym celu.  
 
 

 
 



WIG-Spożywczy/WIG20 
 

Na wykresie siły względnej WIG-Spożywczy/WIG20 doszło 
także do pojawinie się formacji harami na wykresie 
stworzonym w oparciu o dane miesięczne. Do tego 
wydarzenia doszło w bardzo ciekawym momencie 
technicznych. Otóż formacja harami pojawiła się w 
momencie, gdy oscylator stochastyczny znalazł się w strefie 
wyprzedania. Także to stwarza szansę na wzrosty na 
wykresie. Jeżeli by do nich doszło to wówczas indeks WIG-
Spożywczy powinien zachowywad się lepiej od indeksu 
WIG20. Pojawienie się takiego układu w połączeniu z 
układem opisanym na poprzedniej stronie sprawia, że 
hipotetyczny inwestor Zenobiusz myśli już o podejmowaniu 
działao, które doprowadzą u niego do wybuchów euforii na 
skalę rzadko spotykaną. Z tego powodu hipotetyczny 
inwestor Zenobiusz wychodzi na ulicę i rozpoczyna marsz. 
 
 

 



Skład indeksu WIG-Spożywczy 
 

Agroton 
Ambra 
Astarta 

AtlantaPL 
Auga 

Colion 
Gobarto 

Helio 
Imcompany 

Indykpol 
Kania 
Kernel 

Kruszwica 
Krvitamin 

Ksagro 
MakaronPL 

MBWS 
Milikiland 

Otmuchów  
Ovostar 
Pamapol 
Pepees 

Seko 
Wawel 

 
 
 
 



Procentowa zmiana kursu akcji spółki po wprowadzeniu jej do rubryki 

,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 pierwszych miesięcy po jej 

wprowadzeniu do tej rubryki wynosiła średnio plus 18,9 %. Procentowa 

zmiana indeksu WIG 20 w tym okresie wynosiła minus 2,8 %, indeksu WIG 

plus 4,4 %,  indeksu mWIG 20 plus 12,8 % a  indeksu sWIG80 plus 8,8 % 
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Generalny wniosek: 
kursy akcji spółki po 
wprowadzeniu jej do 
rubryki ,,Wykres do 

przemyślenia” 
zasadniczo rzecz 
biorąc wykazują 

relatywną przewagę 
nad indeksami:  

WIG20, WIG, WIG40 
oraz sWIG80 

 

 



Aby dowiedzied się 
które spółki będą 

umieszczane w 
rubryce ,,Wykres do 

przemyślenia” 
warto często 

odwiedzad stronę 
internetową 

analizy-rynkowe.pl 


