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Juan najsilniejszy do dolara od końca lipca 

WIG-20 podobnie jak 2 stycznia uderzył w poniedziałek w górne ograniczenie wstęgi 

Bollingera. Wtedy to zdarzenie skończyło się 3-sesyjnym spadkiem indeksu, który 

potwierdził siłę strefy oporu rozciągającej się powyżej poziomu 2200 pkt., która to strega 

oporu musiałaby zostać przełamana, by można było mówić o trwalszej hossie na rynku akcji 

największych spółek na GPW. O tym, że ten kluczowy opór zostanie ostatecznie przełamany, 

mogą świadczyć ustanawiane obecnie kolejne historyczne rekordy MSCI Emerging Markets 

Index (w lokalnych walutach). Ostatnie 3 sesje na WIG-u 20 stanowią również ruch powrotny 

do przełamanej tydzień temu linii krótkoterminowego trendu wzrostowego, która powinna 

teraz zadziałać jak opór. 

 

W ciągu kilkunastu miesięcy WIG-20 charakteryzował się silną korelacją z kursem dolara 

względem chińskiego juana (w okresie od sierpnia 2018 współczynnik korelacji -0,82). Kurs 

USD/CNY znalazł się we wtorkowy poranek najniżej od końca lipca, kiedy to WIG-20 miał 

wartość 2277 pkt. To umacnianie się chińskiej waluty zdejmujące presję deflacyjną z reszty 

świata, to jedna z przyczyn ostatnich wzrostów na GPW. 
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Na Wall Street kontynuowana była seria historyczny rekordów głównych indeksów. Nasdaq 

Composite dotarł do górnego ograniczenia rozpoczętego na początku października 

krótkoterminowego trendu wzrostowego. W Azji we wtorek rano również przeważały 

wzrosty wynikające z oczekiwania na pozytywne skutki amerykański-chińskiego 

porozumienia, które ma zostać podpisane jutro.   

 

Wykres kurs akcji spółki Seko (C/Z 7,5, C/WK 0,86, stopa dywidendy 7,1 proc.) będącej 

przedsiębiorstwem przetwórstwa rybnego jak przełamał w listopadzie 2018 rosnącą linię 

wsparcia, od której się wcześniej odbijał w górę w 2012, 2016 i 2017 roku, która w 

przyszłości powinna działać jako opór. Równocześnie jednak kurs obronił poziome wsparcie 

wyznaczone przez lokalne szczyty z 2016 roku, które zostały pokonane pod koniec 2017 

roku. Kurs obecnie zmaga się z opadającą linią oporu poprowadzoną przez maksima z 

ostatnich 2 lat. Związana z cyklem Kitchina cykliczność (dołki z marca 2009, sierpnia 2012 

oraz lutego 2016) sugeruje, że być może i ostatni październikowy dołek kursu ma podobny 

charakter (nawet jeśli przyszłości rosnące linie oporu mogą okazać się przeszkodą dla 

wzrostów). 
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Spółka Mabion (wartość księgowa -6,29 mld zł), która została utworzona w celu 

wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na 

humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych, została wspomniana w tym miejscu 18 

listopada ub. r., którego to dnia jej kurs zamknął się na poziomie 86,60 zł. Zachowanie jej 

wykresu zostało wtedy zinterpretowane jako odbicie od dolnego ograniczenia 

długoterminowego kanału trendu wzrostowego oraz wybicie w górę z poziomej konsolidacji. 

Jak się wydaje była to błędna interpretacja sytuacji technicznej wykresu kursu akcji spółki. W 

grudniu wybicie w górę z poziomej konsolidacji zostało zdecydowanie zanegowane, a kurs 

spadając do najniższego poziomu od ponad 3 lat - jak się wydaje - przełamał również linię 

wsparcia długoterminowego trendu wzrostowego, która w takim przypadku powinna stać się 

linią oporu. Od 13 grudniu kurs odrobił część strat (w poniedziałek 13 stycznia akcje 

Mabionu kosztowały 83,5 zł. Podobnie jak listopadowego wybicie w górę, tak i grudniowe 

wybicie w dół może być pułapką, ale obecnie przedstawione 18 listopada założenia na temat 

sytuacji technicznej kurs akcji spółki są nieaktualne. 

 

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

świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć najwyższą od 1,5 roku (choć nadal 

minimalnie ujemną) roczną dynamikę sprzedaży samochodów w Chinach w grudniu: 
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... najwyższą od października 2012 roczną dynamikę CPI w Czechach w grudniu (+3,2 proc.): 

 

... nowy historyczny rekord publikowanego przez First National Bank  

indeksu nieruchomości mieszkalnych w RPA w grudniu (+3,5 proc. r/r): 

 

... będący zapewne dalszym ciągiem konsekwencji zamieszana związanego z Brexitem 

listopadowy rekord nadwyżki obrotów bieżących Wielkiej Brytanii wynikający głównie ze 

spadku rocznej dynamiki importu do-6,8 proc.:  
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... nowy historyczny rekord publikowanego przez Wuest&Partner indeksu cen nieruchomości 

mieszkalnych w Szwajcarii w IV kw. (+1,4 proc. r/r): 

 

... najwyższą od ponad 5 lat roczną dynamikę CPI w Indiach w grudniu: 

 

... relatywnie wysoką nadwyżkę obrotów bieżących Polski w listopadzie: 

 

... najniższą od 3 lat roczną dynamikę CPI w Wielkiej Brytanii w grudniu:  
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... oraz wartą 46,8 mld USD nadwyżkę obrotów bieżących Chin w w grudniu: 

 

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). 

 


