ANALIZA TEHNICA CAC 40 SI S&P 500 , 30 IANUARIE 2012

1.

CAC 40 - CASH

Mai jos puteţi vedea graficul evoluţiei zilnice a indicelui Franţei CAC40. Acesta şi -a revenit puternic în această
lună, împreună cu o serie de alţi indici globali. Investitorii au cumpărat în ultimul timp acţiuni în speranţa că
autorităţile din Grecia şi creditorii lor vor ajunge curând la o înţelegere. Însă acum poate urma o corecţie. Este
cert că piaţa are nevoie de consolidare acum, lucru pe care îl aprobă chiar şi cei mai entuziaşti investitori,
deoarece ar oferi loc de manevră şi o bază de pe care să se încerce din nou atingerea valorilor maxime de anul
trecut. Zona cheie de rezistenţă a acestui grafic este între 3390 şi 3430, care este destul de aproape de nivelurile
actuale ale preţurilor. În acea zonă se vor aduna o serie de tendinţe, cum ar fi media mobilă pe 200 de zi le,
întoarcerea de 50% şi punctul de vârf din octombrie 2011. Pe de altă parte, nivelul 3250 s -a transformat dintr-un
punct de rezistenţă într-unul de sprijin.

2.

S&P 500 - CASH

Mai jos avem evoluţia săptămânala a S&P, care merge până la mijlocul lui 2007. Am trasat pe acest grafic două
raporturi Fibonacci şi o pantă coborâtoare de tendinţă. Tendinţa a fost creată prin unirea vârfurilor din octombrie
2007 şi mai 2011 şi extinderea ei către dreapta. Retragerea de săptămâna trecută de la valoarea maximă de
1333,3 (care este un număr psihologic) a atins această linie extinsă. Retragerea a părut mai curând o lichidare a
poziţiilor excedentare decât o încercare a speculatorilor de a lansa vânzări în lipsă. Cu toate acestea, tendinţa a
împins automat piaţa către vânzări şi indicele a încheiat ziua în scădere. Acest lucru este dovedit de către fitilul
mic al lumânării, care este posibil să devină mai evident dacă vânzările continuă astăzi. Următoarea bandă de
rezistenţă, dincolo de acest punct, se va afla undeva între 1370 şi 1385. Această zonă marchează punctul maxim
din mai, întoarcerea Fibonacci de 78,6% a diferenţei A-B şi extensia de 127,2% a tendinţei crescătoare B-C.
Sprijinul pentru o nouă creştere va veni în zona 1306-1307.
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