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Czy ogon znowu zamacha psem?
WIG-20 naruszył we wtorek najbliższy poziom oporu wyznaczany przez minimum z 8
stycznia. To oraz zakręcający w górę MACD czyni wczorajszą sytuację techniczną indeksu
bardzo podobną do tej z 11 października. Wtedy skończyło się to miesięcznym wzrostem
indeksu do poziomu górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego w obrębie, którego
indeks przebywa od roku.

mWIG-40, sWIG-80 oraz NC Index ustanowiły wczoraj nowe cykliczne maksima. Tylko raz
w przeszłości zdarzyło się, by - tak jak wczoraj - sWIG-80 był na swoim 1,5-rocznym
maksimum, gdy WIG-20 był nie wyżej niż 4 proc. nad swoim 2-letnim dołkiem. Działo się
tak na przełomie września i października 2016. Dwa dni później sWIG rozpoczął korektę,
natomiast WIG-20 po tym sygnale już nigdy nie był niżej, chociaż na początek silnego
wzrostu trzeba było poczekać jeszcze do 18 listopada 2016. Ówczesna hossa skończyła się na
sWIG-u w pół roku po takim sygnale.
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Zgodnie z oczekiwaniami senat USA uniewinnił Donalda Trumpa ze stawianych mu
zarzutów, co amerykański indeksy przywitały wzrostami (ale S&P 500 i Dow Jones nadal
pozostawały poniżej szczytów sprzed paru dni). Na froncie walki z epidemią wirusa z Wuhan
nie nastąpiły jakiś przełom, chociaż liczba nowych przypadków lekko spadła w porównaniu
do wczoraj (kiedy nastąpił silny skok w okolice 3800) zarówno w prowincji Hebei jak i w
pozostałej części Chin, a dzienna dynamika przyrostu nowych przypadków spadła w okolice
15 proc. Silne 2,6-2,9 proc. wzrosty Nikkei, Hang Senga i Kospi w czwartek rano dają
nadzieję, że ten optymizm objawi się również na europejskich giełdach, co pozwoli być może
WIG-owi 20 jednoznacznie pokonać naruszony wczoraj najbliższy poziom oporu.

Kurs akcji spółki Sevenet (C/Z 5,7, C/WK 1,56, kapitalizacja 18,3 mln zł)
SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, zajmującą się dostawą rozwiązań teleinformatycznych
dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce przełamał pod koniec ub. r. 2-letni trend spadkowy i
po osiągnięciu pod koniec stycznia historycznego rekordu walczy obecnie z oporem
wytwarzanym przez szczyty kurs z 2017 roku.
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Kurs akcji spółki Grempco (C/Z 3,6, C/WK 0,14, kapitalizacja 5,91 mln zł)
będącej spółką zarządzającą portfelem inwestycji kapitałowych skoncentrowanych na
spółkach wysokich technologii w sektorze inżynierii dla budownictwa rośnie od maja i jest
bliski potwierdzenia przełamania 2-letniego trendu spadkowego.

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na
świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć spadek wartości publikowanego
przez Oesterreichische Nationalbank indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Austraii w
IV kw. (+3 proc. r/r):
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... drugi z rzędu wzrost wartości KOF Swiss Institute Economic Barometer w Szwajcarii w
styczniu:

... wzrost wartości publikowanego przez SECO wskaźnika zaufania konsumentów w
Szwajcarii w IV kw.:

... wzrost wartości publikowanego przez Eiendom Norge indeksu cen nieruchomości
mieszkalnych w Norwegii w styczniu (+3,2 proc. r/r):

... dane na temat handlu zagranicznego USA w grudniu:
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... dane ISM na temat koniunktury i tendencji cenowych w sektorze usług w USA w styczniu:

... oraz dane na temat handlu zagranicznego Australii 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).

