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S&P 500 rośnie w 3 sesje najsilniej od lat 1929-1933 

Biorąc pod uwagę to, że ceny akcji w USA spadły ostatnio najbardziej od czasu Wielkiej 

Recesji z lat 2007-2009 a pandemia koronowirusa wywołuje niewątpliwie spore emocje, 

może zaskakiwać brak analogicznego załamania nastrojów indywidualnych inwestorów w 

USA. Dołek Wielkiej Bessy z marca 2009 został wyznaczony przez załamanie się salda 

nastrojów w sondażu American Association of Individual Investors to najniższego poziomu od 

października 1990 roku (to też był dołek bessy) poniżej poziomu -50 pkt. proc. Obecnie saldo 

"byków" i "niedźwiedzi" spadło oczywiście, ale nadal utrzymuje się powyżej poziomów 

choćby z ubiegłego roku.  

  

Również wśród polskich inwestorów indywidualnych nie widać załamania nastrojów, chociaż 

jeśli połączy się saldo INI SII sprzed 2 tygodni na poziomie -23 pkt. proc. oraz saldo AAII 

sprzed 2 tygodni na poziomie -21,5 pkt. proc., to dostaniemy sygnał na przykład z 

"brexitowego" dołka z lipca 2016 (ale też mniej znaczące sygnały z lat 2017-2019). 
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WIG-20 wzrósł wczoraj o 3,5 proc. (rosły również wszystkie inne główne indeksy GPW), ale 

na razie nie pokonał "wyspy odwrotu" z poprzedniego tygodnia.  

  

W USA rynek akcji nie przejął się szokującymi tygodniowymi danymi na temat liczby 

złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (+3,28 miliona) bardziej koncentrując się na 

pozytywach czyli na przyjętym przez amerykański kongres warty 8,3 biliona dolarów planie 

wspomożenia gospodarki i wzrósł po raz z trzeci z rzędu (+S&P 500 +6,2 proc.). Łącznie w 3 
sesje S&P 500 zyskał 17,5 proc., co poprzednio zdarzało się wyłącznie w latach 1929-1933, 

czyli podczas Wielkiej Depresji. W piątek rano kontrakty na S&P 500, na których MACD 

wygenerował w czwartek sygnał kupna, nieco traciły (-1,3 proc.), a na giełdach azjatyckich 

brak było dominującej tendencji (japoński Nikkei +3,9 proc. ale australijski All Ordinaries -

5,1 proc.).  

 

Kurs akcji producenta kotłów energetycznych spółki Energoinstal (C/Z 8,3, C/WK 0,18, 

kapitalizacja 8,96 mln zł) spadł w pobliże celu, który można wyznaczyć na podstawie 

opuszczonej dołem w 2017 roku konsolidacji z lat 2008-2017. 
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Kurs akcji oferującej usługi medyczne od medycyny rodzinnej do lecznictwa szpitalnego 

spółki Swissmed Centrum Zdrowia (C/WK 4,74, kapitalizacja 21,4 mln zł) spadł poniżej 

rosnącej średniej 200-sesyjnej i odbił się od dolnego ograniczenia kanału rozpoczętego ponad 

w lata temu trendu wzrostowego.   

 

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

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć marcowy spadek publikowanego przez 

INSEE wskaźnika koniunktury we francuskim przemyśle: 
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... najniższą od 7 lat roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w lutym: 

 

... marcowe dane szwedzkiego Konjunkturinstitutet na temat nastrojów panujących w 

tamtejszej gospodarce, przemyśle i wśród szwedzkich konsumentów: 
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... spadek do najniższego poziomu od 11 lat publikowanego przez bank centralny Korei 

Południowej wskaźnika nastrojów konsumentów: 

 

... oraz spadek do najniższego poziomu od 2017 roku publikowanego przez National Central 

University wskaźnika nastrojów konsumentów na Tajwanie: 

 

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). 

 

 


