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BTC/USD w strefie wsparcia. 

Kurs Bitcoina w amerykańskich dolarach wypełnił spadek wynikający z rozmiarów 

opuszczonej dołem we wrześniu 3-miesięcznej formacji szczytowej i zbliża się do 

kluczowego wsparcia w okolicy poziomu mniej więcej 6435 USD. Przełamanie tego poziomu 

dwukrotnie uruchamiało duże ruchy kursu tej kryptowaluty - najpierw spadek w listopadzie 

2018, później wzrost w maju br. W ciągu minionych 2 lat Bitcoin zmieniał trend tuż przed 

świętami Bożego Narodzenia. Ciekawe, czy i w tym roku tak będzie.  

WIG-20 wzrósł 4-ty raz z rzędu. Łącznie ta zwyżka ma już +4,15 proc. i jest najsilniejszym 

tego typu ruchem od 9 stycznia br. W ciągu minionego roku 4 kolejne wzrosty WIG-u 20 

pojawiały się wcześniej 5-krotnie: 14 marca, 11 czerwca, 4 lipca, 10 września oraz 8 

października. Równocześnie klasyczny MACD wygenerował sygnał kupna. Uwzględniając 

tylko takie sygnały generowane przy niskich poziomach MACD można wskazać w ciągu 

minionego roku 3 precedensy dla tego sygnału: 2 listopada 2018, 24 maja br. oraz 23 sierpnia 

br. Równocześnie indeks przełamał linię krótkoterminowego trendu spadkowego, która od tej 

pory powinna działać jako wsparcie. Najbliższy poważniejszy opór można umieścić w 

okolicach poziomu 2200, gdzie pod koniec listopada WIG-20 podjął nieudaną próbę 

powstrzymania spadku w okolicach dolnego ograniczenia rozpoczętego w sierpniu trendu 

wzrostowego.  
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W USA główne indeksy zanotowały mikroskopijne wzrosty wystarczające jednak do 

ustanowienia nowych historycznych rekordów.  

  

Kurs akcji spółki Zamet (C/Z 7,5, C/WK 0,75) będącej producentem konstrukcji stalowych i 

maszyn przełamał wiosną br. 4-letni trend spadkowy i potwierdził rozpoczęcie 

krótkoterminowego trendu wzrostowego, w ramach którego od kwietnia trwała korekta 

spadkowa. 
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Kurs akcji spółki R22 (C/Z 26,7, C/WK 3,86, stopa dywidendy 1,3 proc.)  

oferującej rozwiązania i systemy teleinformatyczne, w modelach abonamentowych lub SaaS 

(ang. Software as a Service) wybił się w poniedziałek na najwyższy poziom w historii. Jeśli to 

przełamanie kluczowego poziomu oporu wyznaczanego przez szczyty z lutego i kwietnia 

2018 oraz kwietnia i sierpnia br. okaże się trwałe, to powinno ono otworzyć drogę do 

dalszych wzrostów w obrębie rozpoczętego w styczniu br. kanału trendu wzrostowego. 

 

Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie w ciągu 

minionych 24 godzin można wspomnieć wzrost wysokości stopy bezrobocia w Hangkongu do 

najwyższego poziomu od ponad 2 lat w listopadzie: 

 

... historyczny rekord nadwyżki handlowej Włoch w październiku: 
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... powrót wysokości stopy bezrobocia na najniższy od ćwierć wieku poziom: 

 

... najwyższą od 2,5 roku nadwyżkę handlową strefy euro w październiku: 

 

... najwyższą od 11 lat roczną dynamikę wzrostu zagranicznego zadłużenia brutto Francji w 

III kw. (+13,7 proc.): 
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... najwyższą od ponad 12 lat zannualizowaną liczbę nowych pozwoleń na budowę w USA w 

listopadzie: 

 

... nadal ujemną dynamikę produkcji przemysłowej w USA w listopadzie: 

 

... oraz dane na temat handlu zagranicznego Japonii w październiku: 

 

Wojciech Białek 
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Zastrzeżenie prawne  

 

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego 

sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych 

zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani 

szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane 

jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być 

interpretowane jako (1) osobista rekomendacja, (1) porada inwestycyjna, prawna, lub 

innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się 

inwestycji w szczególny sposób, bądź (4) ocena lub zapewnienie opłacalności 

inwestycji w instrumenty finansowe objęte opracowaniem. 

 

W szczególności opracowanie nie stanowi „badania inwestycyjnego” lub „publikacji 

handlowej” w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z 

dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia 

działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej 

dyrektywy, bądź „rekomendacji” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności 

przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych 

informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla 

Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje 

ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. 

 

Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje 

inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody 

poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyj-nych. Opracowanie nie powinno być 

interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i 

implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii 

inwestycyjnej. 

 

Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać 

długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z 

rynków OTC lub innych instrumentach finanso-wych wymienionych w opracowaniu. 

Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. 

jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pięknej 20 . 

 

Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub 

jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem 

publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. 

Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie 

z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 

poz.1231). 

 


