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Największy dzienny skok ceny ropy naftowej 

Po najwyższej w historii liczbie złożonych w USA nowych wniosków o zasiłek dla 

bezrobotnych opublikowanej w poprzednim tygodniu (3,3 mln zł) w czwartek dostaliśmy 

kolejną szokującą wiadomość: do grona wnioskujących o zasiłek dla bezrobotnych w 

poprzednim tygodniu dołączyło kolejne 6,65 mln osób.  

 

Inną sensacją wczorajszego dnia był największy w sięgającej 1983 roku historii tego rynku 

prawie 25 proc. skok w górę ceny kontraktów na ropę naftową (WTI, West Texas 

Intermediate) na NYMEX-ie. Pretekstem do tego skoku były pogłoski o pojawiającej się 

możliwości porozumienia się głównych producentów ropy w sprawie redukcji produkcji i tym 

samym przerwania toczonej pomiędzy Arabią Saudyjską i Rosją wojny cenowej. W tle 

przewijają się "teorie spiskowe", że ta wojna cenowa tak naprawdę ma na celu 

wyeliminowanie z rynku amerykańskich "łupkarzy". Poprzedni tego typu rekord - wzrost o 

prawie 24 proc. - został ustanowiony raptem 19 marca. Jeśli chodzi o zachowanie ceny z 

rynku spot to wczorajszy skok może kojarzyć się z +23,7 proc. zwyżką ceny ropy na sesji 29 

grudnia 2008. Cena ropy była już wtedy po dołku, ale na rynkach akcji dołek załamania 

pojawił się dopiero niecałe 2 miesiące później (GPW) i niecałe 3-miesiące później (rynki 

rozwinięte). Jak widać na poniższym wykresie ceny ropy naftowej (WTI) do poziomu ponad 

42 dolarów, gdzie znajduje się pierwszy poważny opór jest mnóstwo miejsca, a do dyskusji 

pozostaje głównie optymalny moment zakupów przed spodziewanym wzrostem do tego 

poziomu. Można spekulować, że "trzecia fala" spadku już za nami, a jakiś ewentualny rozejm 

na rynku ropy spowoduje wybicie się - w ramach elliottowskiej 4-ki - ceny z tworzącej się 

być może formacji podwójnego dna (20-25,3) o szerokości ok. 25 proc. Dziś rano kontrakty 

na ropę traciły 6 proc.  
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Teoretycznie ten skok w górę ceny ropy naftowej powinien być korzystny dla rynków 

"wschodzących", ale dziś rano w Azji jednak przeważały - niewielkie jak na ostatnie 

standardy - spadki. WIG-20 zyskał wczoraj +0,6 proc., co w obecnych realiach oznacza 

kontynuację wyczekiwania. Można spekulować, że jeśli porozumienie w sprawie redukcji 

produkcji ropy naftowej zostanie zawarte i jej cena skoczy do przedziału z 9-10 marca, to 

indeksy "Emerging Markets" powielą ten ruch, co oznaczałoby ruch WIG-u 20 w kierunku 

górnego ograniczenia wstęgi Bollingera.  
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W takim scenariuszu ruch w stronę górnego ograniczenia wstęgi Bollingera mógłby również 

wykonać S&P 500, ale oczywiście nie ma żadnej pewności, że sugerowane wczoraj przez 

Donalda Trumpa porozumienia pomiędzy Arabią Saudyjską i Rosją w ogólne dojdzie do 

skutku.  

 

Kurs akcji spółki Protektor (C/WK 1,44, kapitalizacja 76,5 mln zł) będącej producentem 

obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa 

obronił w marcu poziom wsparcia wyznaczony przez historyczne minima i przełamał ostatnio 

linię kilkunastomiesięcznego trendu spadkowego. 
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Kurs akcji spółki Orphee (C/WK 0,84, kapitalizacja 50,2 mln zł) zajmującą się produkcją i 

sprzedażą sprzętu do badań hematologicznych, przeznaczonego do użytku w małych i 

średnich laboratoriach diagnostycznych oraz w gabinetach lekarskich odbił się w marcu od 

linii wsparcia poprowadzonej przez minima z 2015 i 2018 roku i wyruszył w stronę linii 

oporu poprowadzonej przez szczyty z 2017 i 2019 roku. 

 

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

świecie w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć  nowy rekord publikowanego przez 

Nationwide indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii w marcu (+3 proc. 

r/r): 
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... lekki wzrost wartości średniej i lekki spadek wartości mediany cen nieruchomości w 100 

największych chińskich metropoliach w marcu: 

 

... spadek do najniższego poziomu od 2016 roku deficytu handlowego USA w lutym: 
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... 34,1 proc. załamanie wartości publikowanego przez BDO wskaźnika sprzedaży detalicznej 

High Street Sales Tracker w Wielkiej Brytanii w marcu: 

 

... spadek do najniższego poziomu od 2009 roku rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w 

Singapurze w lutym: 

 

... oraz spadek rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Australii w lutym (+1,8 proc. r/r): 

 

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). 

 

 


