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Krajowi inwestorzy indywidualni nie tracą optymizmu
Prawdopodobnie to dobra koniunktura panująca od jakiegoś czasu w będącym domeną
krajowych inwestorów indywidualnych segmencie akcji małych spółek odpowiada za
utrzymujące się dobre nastroje tej grupy uczestników krajowego rynku akcji, o których
świadczą wyniki sondażu INI SII. Pomimo spadku WIG-u 20 saldo optymistów i pesymistów
w czwartkowym badaniu wzrosło do poziomu +30,5 pkt. proc. W okresie minionych ponad 4
lat taki poziom sentymentu zawsze - za wyjątkiem przypadku z okresu grudzień 2016-marzec
2017 - zapowiadał silniejszą lub słabszą korektę WIG-0 20.

Dzięki wzrostowi kursów akcji banków (WIG-Banki +1 proc.) WIG-20 zdołał utrzymać w
czwartek są wartość z poprzedniej sesji. Pomimo tego MACD ponownie spadł spędzając
drugą sesję poniżej linii sygnału. Odległość pomiędzy górnym a dolnym ograniczeniem
wstęgi Bollingera zawęziła się do najmniejszej wartości od lipca i kwietnia, co wtedy
poprzedziło spadki indeksu.
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W USA ceny akcji początkowo próbowały spadać - zapewne reagują na zniżki na giełdach
azjatyckich wywołane niepewnością co do skali zagrożenia powodowanego przez pojawienie
się w Chinach nowego typu wirusa, ale ostatecznie czwartkowa sesja zakończyła się tak jak
poprzednie niewielkimi zmianami wartości głównych indeksów. W piątek chińskie rynki były
nieczynne, a na innych azjatyckich giełdach brak było symptomów pogłębienia się paniki. W
Chinach władze podejmowały kolejne działania mające na celu zahamowanie potencjalnej
epidemii - kolejne miast były poddawana kwarantannie, jako doniosły media zamknięto
również 70 tysięcy kin.

Kurs akcji spółki PGE Polska Grupa Energetyczna (C/Z 6,9, C/WK 0,28, kapitalizacja 13,8
mld zł) będącej producentem i dostawcą energii elektrycznej w Polsce dotarł do dolnego
ograniczenia kanału długoterminowego trendu spadkowego. W okresie minionych 10 lat ta
linia była osiągana wcześniej 6-krotnie, co zawsze poprzedzało odbicie, które docierało albo
do poziomu opadającej średniej 200-sesyjnej (2011 i 2019 rok), albo do górnego ograniczenia
tego kanału trendu spadkowego (pozostałe przypadki).
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Kurs akcji spółki Verbicom (C/Z 2,5, C/WK 0,99, stopa dywidendy 1 proc., kapitalizacja 16,2
mln zł) będącej integratorem budującym wielofunkcyjne sieci dla biznesu, które wykorzystują
nową generację telefonii internetowej VoIP od grudnia 2017 znajdował się w obrębie
łagodnego trendu wzrostowego, który w październiku ub.r. uległ - jak się wydaje
przyspieszeniu - co doprowadziło w listopadzie ub. r. do wybicia się kursu z 2,5-letniej
konsolidacji w górę.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na
świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć dane GUS na temat realnej rocznej
dynamiki sprzedaży detalicznej w Polsce w grudniu (+5,7 proc.):
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... lekki spadek wartości publikowanego przez GUS wskaźnika zaufania konsumentów w
styczniu w Polsce:

... stabilizację na najniższym od prawie 3 lat poziomie wartości publikowanego przez DG
ECFIN wskaźnika zaufania konsumentów w strefie euro w styczniu:
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... kolejne 10-letnie minimum rocznej zmiany publikowanego przez Conference Board
indeksu wskaźników wyprzedzających koniunktury gospodarczej w USA w grudniu:

... oraz dane na temat rocznej dynamiki CPI w Japonii 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).

