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

 

 

20,5 miliona Amerykanów straciło w kwietniu pracę 

W kwietniu w USA zatrudnienie w sektorze pozarolniczym spadło o bezprecedensowe 13,5 

proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Pracę straciło 20,5 mln osób. Tym jednym 

ruchem liczba zatrudnionych w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych wymazała 

prawie cały zysk zakumulowany w trakcie rekordowo długiego ożywienia gospodarczego, 

które nadeszło po Wielkiej Recesji z lat 2007-2009 (liczba zatrudnionych była w kwietniu 

najniższa od lutego 2011).  

 

Zaskakującym skutkiem ubocznym tej fali likwidacji - zapewne tymczasowej jeśli zakładać 

przejściowość epidemii - miejsc pracy był skok w górę średniej stawki godzinowej za pracę w 

USA. O ile w marcu wynosiła ona 28,67 dolara o tyle miesiąc później już 30,01 dolara a więc 

7,9 proc. więcej. Jak się wydaje po prostu w USA likwidowano w kwietniu najgorzej 

opłacane miejsca pracy w handlu i usługach, czego efektem okazał się paradoksalny wzrost 

średniej płacy w środku gospodarczego załamania. 
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WIG-20 odbił się w czwartek od dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera i dzień później 

kontynuował wzrost (+1,2 proc.). Warto zwrócić uwagę na piątkowe 20-letnie maksimum 

wartość indeksu WIG-INFO, który osiągnął poziom wcześniej obserwowany jedynie w marcu 

2000 w apogeum ówczesnej "internetowej" hossy.  

 

Cena kontraktów na S&P 500 ponownie stukała w piątek i poniedziałkowy poranek w dolne 

ograniczenie silnej strefy oporu wytwarzanej między innymi przez opadającą średnia 200-

sesyjną (obecnie na poziomie 2998,4 pkt.), ale pozostawała poniżej poziomu szczyt z końca 

kwietnia. Na giełdach azjatyckich generalnie przewagę miały dziś rano wzrosty, ale podobnie 

jak w przypadku kontraktów na S&P 500 indeksy pozostawały poniżej poziomów 

poprzednich lokalnych maksimów. 
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Kurs akcji spółki Softblue (C/WK 1,23, kapitalizacja 19,8 mln zł) komercjalizującą badania i 

projekty naukowe, świadczącą usługi z zakresu doradztwa gospodarczo-biznesowego oraz 

projektującą systemy informatyczne przełamał jesienią ub. r. linię wieloletniego trendu 

spadkowego i wychodząc w minionym tygodniu na najwyższy poziom od 3 lat potwierdził 

trwający trend wzrostowy. 

 

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

świecie od piątku, można wspomnieć spadek wartości nadwyżki w handlu zagranicznym 

Niemiec do najniższego poziomu od jesieni 2011 w marcu: 
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... spadek rocznej dynamiki CPI na Węgrzech w kwietniu (+2,4 proc.): 

 

... deficyt w obrotach bieżących Chin w I kw. br. (-29,7 mld USD): 
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... wzrost wysokości stopy bezrobocia w Kanadzie do najwyższego poziomu od 1982 roku w 

kwietniu (13 proc.): 

 

... oraz spadek do -4,5 proc. publikowanego przez Japan Center of Economic Research 

szacunku rocznej dynamiki realnego PKB w Japonii w marcu: 

 

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). 

 

 


