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Iran podnosi stawkę 

"All is well" ("wszystko jest w porządku") zatłitował Donald Trump po informacjach o 

rakietowym ostrzale z terytorium Iranu znajdujących się w Iraku amerykańskich baz 

(dwóch?). Rynki akcji były odmiennego zdania - kontrakty na amerykańskie indeksu 

początkowo mocno spadły później odrabiając większość strat. W środowy poranek cała Azja 

była na czerwono (najwięcej - 1,6 proc. - tracił japoński Nikkei). Natomiast z amerykańskim 

prezydentem zgadzał się oczywiście rynek ropy naftowej, które cena skoczyła na najwyższy 

poziom od kwietnia ub. r. później jednak oddając większość zysków (obecnie +0,8 proc.). 

Amerykański rynek zdołał się wczoraj zamknąć przed publikacją informacji o irańskim 

odwecie (główne indeksy notowały minimalne spadki). Dziś w nocy wkrótce po starcie z 

lotniska w Teheranie rozbił się również ukraiński Boeing 737-800 ze 176 osobami na 

pokładzie (błąd spanikowanej obrony przeciwlotniczej?). Niepokój wzbudzała również 

informacja o trzęsieniu ziemi w pobliżu irańskiej elektrowni atomowej, co jednak w tym 

aktywnym sejsmicznie rejonie było najprawdopodobniej naturalnym zjawiskiem.  

  

WIG-20 był we wtorek najsłabszym europejskim indeksem (najbardziej o 3,3 proc. spadał 

WIG-Paliwa). Wykres WIG-u 20 przełamał linię rozpoczętego 11 grudnia 

krótkoterminowego trendu wzrostowego. Linia ta, która stała się obecnie oporem, wzmocni 

silną strefę oporu powyżej poziomu 2200, od której indeks odbił się w czwartek. Za wsparcie 

można uznać rosnące dolne ograniczenie wstęgi Bollingera (obecnie 2076 pkt.). 
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Warto zwrócić uwagę na bardzo rzadko się pojawiającą rozbieżność pomiędzy zachowaniem 

WIG-u 20 (-1,3 proc.) a tym co zrobiły wczoraj mWIG-40 (+1,7 proc.; najwyżej od lipca) i 

sWIG-80 (+1 proc.; najwyżej od 16 miesięcy). Najwyraźniej zniecierpliwieni słabością 

kursów akcji największych spółek (zwykle banków lub spółek kontrolowanych przez skarb 

państwa) inwestorzy przerzucają swe kapitały na rynek MiŚ-ów. 

 

Wykres kursu akcji spółki CI Games (C/WK 2,49) będącej międzynarodowym wydawcą oraz 

producentem gier komputerowych na komputery osobiste i konsole znalazł się na poziomie 

wsparcia wyznaczanym przez minima kursu z ostatnich 6 lat. Sytuacja techniczna wykresu 

wydaje się być podobna do tej z przełomu 2014 i 2015 roku, równocześnie jednak oczywiście 

ewentualne przełamanie tego kluczowego poziomu wsparcia otworzyłoby nakazywałoby 

potraktowanie zachowania kursu z ostatnich 10 lat jako formacji podwójnego szczytu.   
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Wykres kursu akcji spółki Izolacja Jarocin (C/Z 8,7, C/WK 0,57) oferującej wyroby 

hydroizolacyjnych i uszczelniające dla budownictwa wyskoczył nad opadającą średnią 200-

sesyjną i przełamał opadającą linię oporu ponad 2-letniego trendu spadkowego. To może być 

pułapka (jak w marcu 2013), może to być również sygnał początku cyklicznego wzrostu a la 

lata 2016-2017. 

 

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na 

świecie, które zostały opublikowane w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć 

grudniowy wzrost rocznej dynamiki CPI w Polsce do najwyższego poziomu od okresu 

styczeń 2011-październik 2011 (+3,4 proc.): 

 

... drugi z rzędu wzrost rocznej dynamiki HICP ("Harmonised CPI") w strefie euro w grudniu 

(do +1,3 proc.): 
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... nowy rekord wysokości oficjalnych aktywów rezerwowych Polski w grudniu: 

 

... spadek wysokości deficytu handlowego USA do najniższego poziomu od 3 lat w 

listopadzie (-43,1 mld USD; eksport +0,3 proc. r/r, import -3,8 proc.): 
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... grudniowe wartości wskaźników ISM Non-Manufacturing i ISM Non-Manufacturing 

Prices w USA: 

 

... oraz listopadowy spadek wartości pozwoleń na budowę w Australii do najniższego 

poziomu od 4 lat.  

 

 

 

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). 

 


