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WIG-20 już 4 sesje bez nowego minimum na zamknięcie 

Filipińczycy tylko 2 dni wytrzymali bez swojej giełdy i dziś odwiesili notowania. PSEI 

odrabiał wakacyjne notowania i tracił dziś 13,3 proc. spadając do najniższego poziomu od 8 

lat. 

 

Wyprzedaż akcji trwała nadal, ale ciekawe jest to, że od 10 dni sprzedawane są również 

obligacje skarbowe. Nie jest do końca jasne, czy wynika to z przymusu upłynniania 

czegokolwiek w poszukiwaniu gotówki, dyskontowania przez rynek długoterminowego 

wzrostu tempa inflacji czy też pozbywania się rekordowo drogich obligacji z zamiarem 

zamiany jej prędzej czy później na drastycznie przecenione akcje. Tak czy siak MACD na 

cenie kontraktu na 30-latki rządu USA wygenerował sprzedaży podobny do tego z końca 

grudnia 2008, ale oczywiście w obecnych dynamicznych warunkach nie można do tego 

przywiązywać jakieś przesadnej wagi (ale warto zarejestrować).  
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GPW już drugi dzień była wczoraj silniejsza niż rynki zagraniczne cały czas pozytywnie 

reagując na działania NBP oraz przedstawiony przez rząd warty 212 mld zł plan rządu 

ratowania polskiej gospodarki przed skutkami epidemii. WIG-20 co prawda stracił 2 proc., ale 

już 4-tą sesję nie pogłębiał najniższego zamknięcia z poprzedniego czwartku.  

 

Nadal słabł złoty. Średni kurs euro i dolara względem złotego doszedł do kluczowej strefy 

oporu wyznaczanej przez poziomy szczytów z lat 1999-2016. 
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Kontrakty na S&P 500, które wcześniej naruszyło dołek z lutego 2016 i spadły na najniższy 

poziom od 3 lat, spadały w czwartek rano o 2,7 proc., ale nie pogłębiały minimum ze 

środowej sesji. Wszystkie indeksy azjatyckich rynków akcji spadały w czwartek rano. Poza 

indeksem giełdy w Manili najbardziej spadał Kospi (-8,1 proc.), co mogło trochę dziwić w 

świetle wcześniejszych danych na temat epidemii, które jednak wskazują na jej stopniowo 

gasnący charakter na podobieństwo wcześniejszych o miesiąc trendów w Chinach. 

 

Kurs akcji spółki Nestimedic (C/Z 45,72, wartość księgowa 0,23 mln zł, kapitalizacja 10,5 

mln zł) producenta systemu do zdalnego badania kardiotokograficznego (KTG) płodu 

oferowanego dla lekarzy i położnych przełamał na początku roku linie oporu 

długoterminowego trendu spadkowego, po czym po korekcie próbuje wznowić wzrosty.  
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Kurs akcji spółki Merkator Medical (C/WK 1,2, kapitalizacja 163 mln zł) będącej 

producentem rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego 

użytku po odbiciu się od poziomu historycznych szczytów oddał połowę wcześniejszego 

wzrostu i ponownie odbił się w górę w ramach rozpoczętego w październiku trendu 

wzrostowego. 

 

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

świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć wzrost wysokości stopy bezrobocia 

w Hongkongu do najwyższego poziomu o 9 lat: 
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... +7,7 proc. roczną dynamikę płac w polskim sektorze przedsiębiorstw w lutym: 

 

... stabilizację na poziomie z lutego wartości publikowanego przez GUS wskaźnika zaufania 

konsumentów w Polsce: 

 

... (sezonowy) spadek wielkości nadwyżki handlowej strefy euro w styczniu: 
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... lekki spadek rocznej dynamiki zharmonizowanego wskaźnika CPI (HICP) w strefie euro w 

lutym: 

 

... wzrost do najwyższego poziomu od 2012 roku rocznej dynamiki zharmonizowanego 

wskaźnika CPI dla Polski w lutym (+4,1 proc.): 

 

... oraz lekki spadek rocznej dynamiki CPI w Japonii w lutym (+0,5 proc.): 

 

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). 

 

 


