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Znajdziesz nas na:

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Informacje oraz wpisy pojawiające się mają charakter edukacyjny i nie są "rekomendacją" w rozumieniu 
przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące 
instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Inwestowanie na rynku Forex z użyciem dźwigni 
finansowej niesie ze sobą wysokie ryzyko oraz istnieje możliwość utraty części bądź całości zainwestowanych funduszy. 

Zrzeczenie się: Autor niniejszego opracowania oraz właściciel strony www.ichimoku.eu nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności 
za Twoje decyzje handlowe. Wszystko co jest tu przedstawione zostało stworzone tylko i wyłącznie w celach szkoleniowych 
i dydaktycznych.
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Symbol: BTCUSD.  
Analiza opracowana: 16.02.2020  
 
Opis sytuacji na interwale czasowym dziennym (D1): 
 
 Instrument o  dużej zmienności. Na wykresie dziennym widać dwa impulsy 
wzrostowe. Według schematów Sasaki’ego Hidenobu wystąpiła fala V do fali  I  (22). 
Cena dotarła do zasięgu podstawowego  N. Cena zareagowała na ten zasięg i  się od 
niego odbiła. Świece dzienne pokazują formacje spadkowe. Obecnie rozpoczęła 
się korekta. Spodziewany zasięg korekty do linii standardowej (Kijunsen). Najbliższy 
„dzień zmiany” przypada na (29.02.2020r.). Kolejny „dzień zmiany” przypadnie na 
(05.03.2020r.).  
 
Opis sytuacji na interwale czasowym tygodniowym (W1): 
 
 Świece tygodniowe pokazują formacje spadkowe. Walor jest w  trendzie 
wzrostowym, można spodziewać się korekty. Nogi Kyushu (świece dziewięciu okresów) 
wzrostowe. Chikōspan po przeciwnej stronie świec. Do obserwacji :)  
 
Analizę opracował: Grzegorz Moskwa モスクワ・グジェーゴジ 
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