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Kontynuacja odbicia w górę na Wall Street  

Podczas całego ostatniego rynkowego zamieszania stosunkowo mocno radzić sobie 

amerykański indeks Nasdaq Biotechnology - wczoraj był raptem 1,5 proc. poniżej poziomu 

swego lutowego szczytu. Od lipca 2015 indeks ten znajduje się on w obrębie korekty 

wcześniejszych wzrostów i w ramach tej korekty powoli zbliża się do dolnego ograniczenia 

hipotetycznego kanału wzrostowego, w obrębie którego można umieścić jego historię z 

ostatnich 18 lat. Wcześniejsza podobna korekta rozegrała się pomiędzy kwietniem 2004 a 

marcem 2009. Kusi myśl, że od lipca 2002 mamy do czynienia z "elliottowską" piątką, w 

ramach której ta zbliżona do "trójkąta symetrycznego" formacja techniczna z ostatnich 4,5 

lat jest "4-tą falą", po której prędzej czy później nadejdzie kończącą impuls wzrostowa "5-

tka".  

 

W Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia się nowym wirusem, ale oczywiście w 

tej statystyce nie mamy żadnych szans z liderami tego wyścigu, którzy na razie podążają z 5-

6 tygodniowym opóźnieniem ścieżką przetartą przez chińską prowincję Hubei.  

  

Po najsilniejszym od sierpnia 2009 dwusesyjnym odbiciu WIG-u 20 (+6,8 proc.) środa 

przyniosła spadek wartości indeksu (-1,5 proc.). Standardowy MACD dla WIG-u 20 spadł w 

ostatnich dniach do najniższego poziomu od sierpnia 2011 i to właśnie ówczesny okres 
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rynkowej paniki wydaje się być dobrym wzorcem dla scenariusze na najbliższe tygodnie. 

Powtórzenie się schematu sprzed 8,5 lat oznaczałoby generalne wejście rynku w długotrwały 

trend boczny o dosyć dużej zmienności cen. 

  

Po wtorkowym zawahaniu w USA korekta ostatniego spadku została wznowiona, a indeksy 

zbliżały się do pierwszego poważniejszego oporu, jaki stanowią poziomu lokalnych dołków z 

przełomu grudnia i stycznia. W czwartkowy poranek azjatyckie rynki akcji podążyły za 

amerykańskim przewodem (o 2 proc. rosły tajski SET Index i Hang Seng). Z ostatnich 

rekordowo niskich poziomów odbijały w górę rentowności amerykańskich 10-latek 

potwierdzając wzrostowy ruch akcji.  

  

Kurs akcji spółki o nazwie Korporacja KGL (C/Z 8,9, C/WK 0,76, stopa dywidendy 1,1 proc., 

kapitalizacja 91, 3 mln zł) prowadzącej działalność na rynku dystrybucji granulatów tworzyw 

sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych metodą termoformowania 

wykonał prawie pełny ruch powrotny do przełamanego w styczniu górnego ograniczenia 
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wcześniejszego prawie 3-letniego trendu spadkowego, a równocześnie do poziomów 

minimów z poprzedniego roku.  

  

Kurs akcji spółki BioMaxima (C/Z 87,35, C/WK 1,3, kapitalizacja 21,6 mln zł)  
działającej na obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej i będącej 

producentem odczynników do diagnostyki in vitro wystrzelił w górę po publikacji informacji, 

że spółka dokonała zgłoszenia w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL) szybkich testów przesiewowych do 

wykrywania koronawirusa. Kurs przełamał górne ograniczenie prawie 3-letniego kanału 

trendu spadkowego, dotarł prawie do poziomu swoich historycznych szczytów, a wczoraj 

korygował ten impuls wzrostowy.  

  

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

świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć spadek rocznej dynamiki PKB w 

Indiach do najniższego poziomu od prawie 7 lat w IV kw. ub. r. (+4,7 proc.): 
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... nowy rekord publikowanego przez Eiendom Norge inkdesu cen nieruchomości w Norwegii 

w lutym (+3,6 proc. r/r): 

 

... wzrost rocznej dynamiki PKB w Brazylii w IV kw. do 1,7 proc. r/r: 

 

... spadek rocznej dynamiki rejestracji nowych samochodów osobowych w Niemczech w 

lutym do -10,8 proc.: 



Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. 

 

 

 

... wzrost do najwyższego od roku poziomu wartości wskaźnika ISM Non-Manufacturing i 

spadku do najniższego poziomu od wiosny 2017 wartości wskaźnika ISM Non-

Manufacturing Prices w lutym w USA: 

 

... spadek wysokości nadwyżki obrotów bieżących Korei Południowej w styczniu: 

 

... wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Filipinach w styczniu (-1,7 proc. r/r): 
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... oraz utrzymanie się silnie ujemnej rocznej dynamiki cen nieruchomości komercyjnych w 

Hongkongu w styczniu: 

 

Wojciech Białek 

 

Zastrzeżenie prawne 
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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). 

 


