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Rynki akcji na razie odporne na wzrost geopolitycznego napięcia 

Piątkowy atak USA w Iraku, w którym zginęli m.in. dwaj ważni dowódcy szyiccy (jeden z 

Iranu i jeden z Iraku), a który można potraktować m.in. jako odpowiedź na wrześniowy atak 

na saudyjskie instalacje naftowe, na razie nie wywołał jakiegoś trwalszego negatywnego 

wpływu na rynki akcji. Ceny akcji na Wall Street spadły co prawda w piątek, ale już w 

poniedziałek odrabiały te straty. 

  

Warto również pamiętać, że rynki wschodzące generalnie lubią wszelkie katastrofy również te 

prowadzące do wojny z tej prostej przyczyny, że wojny są zwykle pro-inflacyjne, a 

"Emerging Markets" będące producentami podatnych na inflację pieniądza nisko 

przetworzonych towarów w tym surowców akurat raczej "lubią" wzrosty ich cen. 
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WIG-20 reagując w piątek na doniesienia z Iraku odbił się od rosnącego górnego ograniczenia 

wstęgi Bollingera częściowo kasując silny wzrost z poprzedniej sesji i dzisiaj być może 

będzie reagował wzrostem na poniedziałkową zwyżkę indeksów w USA kontynuowaną we 

wtorkowy ranek na azjatyckich rynkach. 

 

Kurs akcji spółki NTT System (C/Z 6,9, C/WK 0,22, stopa dywidendy 5 proc.) zajmującej się 

produkcję komputerów stacjonarnych oraz dystrybucją akcesoriów, podzespołów oraz 

urządzeń peryferyjnych w Polsce odbił się w ubiegłym roku od poziomu wsparcia 

wyznaczonego przez minima kurs z minionych 8 lat i obecnie walczy z opadającą linią oporu 

przechodzącą przez lokalne szczyty z ostatnich 2 lat. 
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Wykres kursu akcji spółki Mangata Holding (C/Z 8,9, C/WK 1,24, stopa dywidendy 6 proc.) 

będącej holdingiem przemysłowym można umieścić w obrębie kanału długoterminowego 

trendu wzrostowego i wyobrazić sobie, że lokalne minima z ubiegłego roku wyznaczają 

momenty odbijania się kursu od dolnego ograniczenia tego kanału poprzedni odwiedzanego w 

latach 2009-2001. Na razie kurs akcji spółki przebywający nad rosnącą średnią 200-sesyjną 

walczy z opadającą linią oporu 3-letniego trendu spadkowego.  

 

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane na świecie od 

piątku można wspomnieć o nowym historycznym rekordzie publikowanego przez Nationwide 

indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii w grudniu: 
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... nadal bardzo niskiej rocznej dynamice wartości sprzedaży detalicznej w Hongkongu w 

listopadzie: 

 

... spadek wartości publikowanego przez INEGI wskaźnika nowych zamówień w przemyśle w 

Meksyku w grudniu do najniższego poziomu od 2009 roku: 

 

... najniższą od 2009 roku wartość ISM Manufacturing w USA przy wzroście ISM 

Manufacturing Prices w grudniu: 
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... nowy historyczny rekord cen nieruchomości w Czechach w IV kw.: 

 

... oraz 4-ty z rzędu spadek indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Norwegii: 

 

 

 

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). 

 


