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Skutki pandemii zaczęły być widoczne na rynku pracy w USA 

W minionym tygodniu skutki pandemii wirusa SARA-CoV-2 zaczęły być widoczne na rynku 

pracy w USA. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych skoczyła o +33,2 proc. w 

stosunku do poprzedniego tygodnia. Był to największy procentowy wzrost tego wskaźnika od 

28 lat. 

 

W minionym tygodniu wiele banków centralnych na świecie obniżało stopy procentowe. 

Uczyniły tak nie - oprócz banków centralnych Polski i USA - m.in. również też Norwegii, 

Turcji, Chile, Pakistanu, Egiptu, Islandii, Brazylii, Australii, RPA oraz Wielkiej Brytanii. 
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WIG-20 kontynuował w czwartek rozpoczęte w poniedziałek z poziomu dołka Wielkiej Bessy 

z lutego 2009 odbicie w górę (+4,9 proc.). Rosły również wszystkie inne główne indeksy. 

Wśród indeksów sektorowych najsilniej odbijały najsłabsze wcześniej indeksy czyli WIG-

ENERG, WIG-GORNIC czy WIG-PALIW. Z najniższego poziomu od października 2008 

zakręcił w górę MACD dla WIG-20, ale oczywiście, gdyby kierować się doświadczeniami z 

czasów Wielkiej Bessy z lat 2007-2009, ostateczny dołek WIG-u 20 powinien być 

poprzedzony przynajmniej jedną dywergencją na MACD (październik 2008-luty 2009). A i to 

ostatnie założenie ma sens, jedynie w przypadku, w którym we wszystkich rejonach świata 

powtórzy się sekwencja wydarzeń z Chin i Korei Południowej, to znaczy po kilku tygodniach 

silnych obostrzeń epidemia zacznie wygasać. 

  

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 Rovita (C/Z 6,8, WK -1,75 mln zł, kapitalizacja 5,73 mln zł) zajmującej się 

dystrybucję artykułów spożywczych (wraz z dowozem do klienta) na terenie województw 

małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego dotarł w 

pobliże dolnego ograniczenia rozpoczętego w grudniu 2018 trendu wzrostowego.  
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Akcje spółki Opteam zostały w tym miejscu wspomniane 29 listopada. Tego dnia kurs 

zamknął się na poziomie 9,20. Wczoraj akcje tej spółki kosztowały 22 zł i można uznać, że 

przesłanki stojące za zauważeniem akcji tej spółki w listopadzie zostały już wypełnione.  

 

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

świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć załamanie się publikowanego przez 

IFO wskaźnika oczekiwań gospodarczych dla Niemiec do najniższego poziomu od 11 lat w 

marcu: 
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... wzrost rocznej dynamiki polskiej produkcji przemysłowej do +4,8 proc. w lutym: 

 

... spadek rocznej dynamiki PPI w Polsce do +0,1 proc. w lutym: 

 

... nowy rekord publikowanego przez Statistics Canada indeksu cen nieruchomości w 

Kanadzie (+0,6 proc. r/r): 
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... spadek do najniższego poziomu od 2012 roku publikowanego przez odział FED w 

Filadelfii wskaźnika koniunktury w regionalnym przemyśle: 

 

... wzrost rezerw walutowych Rosji do najwyższego poziomu od 2008 roku: 

 

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). 

 

 


