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NC Index-owi zaraza nie straszna 

Na "froncie walki z epidemią wirusa z Wuhan" nie doszło wczoraj na jakiegoś przełomu. Jako 

pozytywy można wymienić spadek liczby nowych przypadków potwierdzonych zakażeń poza 

Chinami w ostatnich dniach oraz generalny brak transmisji wirusa w innych niż Chiny krajach 

(praktycznie wszystkie wykryte przypadki można bezpośrednio powiązać z Wuhan) oraz 

liniowy (nie wykładniczy) wzrost nowych potwierdzonych przypadków poza prowincją 

Hubei (której stolicą jest Wuhan). To oczywiście za mało by odwołać alarm, ale te zjawiska 

dają nadzieję na to, że ta epidemia wywołująca ostatnio mocne perturbacje rynkowe epidemia 

zostanie opanowana i nie przekształci się w pandemię.  

Ciekawie wygląda wykres tajwańskiego TAIEX-a, który w październiku wybił się w górę 

powyżej szczytów hossy z 2018 roku, a ostatni spadek wywołany obawami przed epidemią 

można traktować jako ruch powrotny do przełamanego wsparcia, które teraz stało się oporem. 

Wydaje się, że ten ostatni spadek powinien być ruchem tego samego rzędu co korekta z lipca-

sierpnia ub. r., ewentualnie częścią większej całości tej klasy co ruchy indeksu z okresu maj-

sierpień 2019. Prawdopodobna obrona tego poziomu wsparcia wspomaganego przez rosnącą 

średnią 200-sesyjną oraz rosnące dolne ograniczenie rozpoczętego w styczniu ub. r. 

średnioterminowego trendu wzrostowego (cyklicznej hossy w ramach cyklu Kitchina) 

pozwoliłoby na dokończenie (pomiędzy marcem a lipcem?) cyklicznej hossy ruchem tej klasy 

co zwyżki styczeń-maj 2019 (ellittowska 1-ka?) czy ten rozpoczęty w maju 2019 (trwająca 

ellittowska 3-ka, w której brakuje 5-tej fali?). Na tle wykresu TAIEX-a niepokojąco wygląda 

WIG-u, który przesypia najlepszą część globalnej cyklicznej hossy. Zapewne w jej końcówce 

nadrobi część zaległości, ale taka słabość wykazywana w okresie globalnej hossy jest 

niepokojącym znakiem na przyszłość.  
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Wykorzystując globalną poprawę nastrojów WIG-20 lekko się odbił w górę w poniedziałek z 

poziomów dosyć bliskich kluczowych poziomów wsparcia. Warto zwrócić uwagę na nowy 

ponad 2-letni szczyt NC Index z rynku New Connect, który notuje najlepszy początek roku w 

swojej 12-letniej historii. 

 

Ceny akcji w USA nadal wykazywały wielką odporność na wszelkie negatywne czynniki nie 

wykazując wielkiej ochoty do pogłębienia korekty do przynajmniej skali tej z września-

października, co wydawałoby się być minimum przyzwoitości w obecnych warunkach. We 

wtorek rano prawie wszystkie indeksy giełd azjatyckich rosły, ale odbicie w Chinach było 

niewielkie (1,3-1,4 proc.).  
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Kurs akcji spółki Median Polska (C/Z 5,7, C/WK 0,73, kapitalizacja 3,9 mln zł)  

działającej w obszarze sprzedaży tkanin i mediów graficznych, produkcji systemów 

wystawienniczych, materiałach dla kryminalistyki oraz produktach dla bibliotek i archiwów 

odbijał się w ostatnich miesiącach od linii przechodzącej przez wszystkie lokalne minima z 

ostatnich 7 lat a obecnie walczy nad swoją rosnącą średnią 200-sesyjną z poziomym oporem 

wyznaczanym przez lokalne maksima z ostatnich 3 lat.   

 

Kurs akcji spółki Blockchain (C/WK 9,71, kapitalizacja 11 mln zł), której podstawowym 

obszarem działalności jest inkubowanie projektów gier wideo implementujących elementy 

kryptowalut rośnie od stycznia 2018 w obrębie średnioterminowego trendu wzrostowego, a 

od września 2019 w obrębie krótkoterminowego trendu wzrostowego, a w styczniu wybił się 

na swe historyczne rekordy opuszczając szeroką strefę konsolidacji, w obrębie której 

przebywał przez 7 lat. 
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Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na 

świecie można wspomnieć informacje OBOS na temat średniego poziomu ceny 

nieruchomości mieszkalnych w Norwegii w styczniu: 

 

... styczniowe wartości wskaźników ISM manufacturing i ISM Manufacturing Prices w USA: 
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... zachowanie publikowanego przez Sinyi Real Estate indeksu cen nieruchomości 

mieszkalnych w Chinach w IV kw. ub.r.: 

 

... oraz opublikowane przez SouFun-CREIS dane na temat średniej i mediany ceny metra 

kwadratowego powierzchni mieszkalnej w 100 największych chińskich metropoliach w 

styczniu: 

 

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). 

 


