
 

Okiem 

hipotetycznego 

inwestora 

Zenobiusza 

wykrywacza okazji giełdowych   

Szukając sygnałów prowzrostowych w przypadku siły 
względnej: WIG-Media/WIG20 

 

 



WIG-Media/WIG20 
 

Na wykresie siły względnej WIG-Media/WIG20 doszło do  
ukształtowania się formacji podwójnego dna. Stwarza to 
szansę na wzrosty na wykresie. Jeżeli by do nich doszło to 
wówczas indeks WIG-Media 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.  
 

 
 

Warto odwiedzad często stronę internetową 

analizy-rynkowe.pl  
 
 
 
 



 

WIG-Media/WIG20 
 

Na wykresie siły względnej WIG-Media/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-Media powinien zachowywad się lepiej od 
indeksu WIG20. 
 
 

 
 

Warto odwiedzad często stronę internetową 

analizy-rynkowe.pl  
 



Skład indeksu WIG-Media 
 

4Funmedia 
Agora 

ASMGroup 
ATMGrupa 
Hubstyle 

IMS 
K2internet 

KCI 
Kinopol 

Larq 
Medicap 
Morizon 

Muza 
PMPG 

Wirtualna  
 
 
 
 
 
 



Formacja podwójnego dna 
 
 
 
 
 

Formacja podwójnego dna ma 2 ,,zadania”.  

 

 Podstawowym, minimalnym ,,zadaniem” tej 

formacji jest jej wypełnienie.  

 

 Drugim ,,zadaniem” tej formacji jest 

doprowadzenie do zmiany trendu ze spadkowego 

na wzrostowy. 
 
 
 

Formacja podwójnego dna 
Ulubioną formacją hipotetycznego 

inwestora Zenobiusza ! 
 
W jaki sposób można obliczyd minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego 
dna ? 
 
Sposób postępowania jest następujący: 
 
1.Ustalamy poziom wyższego dołka (z dołków D1 oraz D2) 
2.Ustalamy poziom szczytu (S) pomiędzy dołkami 
3.Dzielimy poziom szczytu (S) przez poziom wyższego dołka 
4.W wyniku tego dzielenia otrzymujemy mnożnik podwójnego dna 
5.Mnożnik podwójnego dna mnożymy przez poziom szczytu (S) 
6.W wyniku tego mnożenia otrzymujemy pewną liczbę, którą zaokrąglamy do 2 miejsc po przecinku 
7.Liczba ta to minimalny docelowy poziom kursu po wybicia z formacji podwójnego dna 
 


