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Słabość chińskich dolarowych "B shares" 

Ciekawym zjawiskiem, które można było zaobserwować na dziesiejszej sesji na chińskim 

rynku akcji był spadek wartości Shanghai B Share Index do najniższego poziomu od ponad 

10 lat. "B Shares" to akcje notowane w Szanghaju w amerykańskich dolarach i w Shenzhen w 

hongkongijskich dolarach, więc kusi myśl, że spadki tego indeksu mają jakiś związek z 

niechęcią cudzoziemców do inwestowania na chińskim rynku akcji. Pytani przez agencję 

Reutera o przyczyny tego spadku analitycy wskazywali na niską płynność tego rynku i 

grożącą wycofywaniem spółek z obrotu konkurencją dwu chińskich rynków akcji, które w 

przeszłości były reklamowane jak odpowiedniki rynku Nasdaq czyli szanghajskiego Star 

Market i ChiNext z Shenzhen. Analogiczny Shenzhen B Share Index zachowywał się nieco 

mocniej, ale również przebywał w pobliżu 6-letnich minimów. 

 

Dla odmiany indeks chińskich "Blue Chipów" CSI 300 Index reprezentujący (ważone 

kapitalizacją) największe spółki publiczne notowanego na giełdach w Szanghaji i Shenzhen 

oraz ChiNext Index zachowywały się bardziej w zgodzie z globalnymi trendami przebywając 

na poziomach wcześniej obserwowanych w pierwszej połowie marca.  
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Zagadka, w którą stronę wybicie się WIG-20 z trwającej od ponad miesiąca konsolidacji 

nadal pozostawała nierozwiązana. Zakładając zadziałanie cyklu 10-tygodniowego następnego 

ważnego minimum WIG-u 20 można oczekiwać za ok. 3 tygodnie. Wczoraj indeks wzrósł o 

2,2 proc. i obok ukraińskiego UX był najsilniejszy w Europie. Najwyższe wartości w historii 

osiągnęły WIG-GAMES, WIG-TECH i WIG-INFO, co w przypadku tego ostatniego indeksu 

oznacza najwyższy poziom od 22 lat.  

 

Wartość kontraktów na S&P 500 lekko spadała we wtorkowy poranek. Na azjatyckich 

giełdach również dominowały spadki, a szczególnie zwracało uwagę 5,7 proc. tąpnięcie 

chińskiego Shanghai B-Share Index, który zaliczał nowe prawie 8-letnie minimum. Jako 

przyczynę tego osłabienia azjatyckich giełd podawano obawy przed drugą falą epidemii, która 

mogłaby się pojawić w wyniku przedwczesnego otwarcia gospodarek (w Korei Południowej 

zidentyfikowano nowe ogniska choroby powiązane z nocnymi klubami w Soulu, w Wuhan 

pojawiło się 5 nowych przypadków zarażenia).  
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Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na 

świecie od w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć najniższą od przynajmniej 20 lat 

liczbę nowych zarejestrowanych w Szwajcarii samochodów w kwietniu: 

 

... lekki wzrost liczby zarejestrowanych w Austrii nowych samochodów w kwietniu: 

 

... spadek do najniższego poziomu od 2009 roku rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w 

Meksyku w marcu: 
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... spadek do najniższego poziomu od kwietnia 2019 wartości  

publikowanego przez BDO wskaźnika ogólnego optymizmu przedsiębiorców w Wielkiej 

Brytanii: 

 

... spadek do najniższego poziomu od 2011 roku wartości rocznej dynamiki wskaźnika inflacji 

bazowej w USA (+1,4 proc.) oraz do najniższego poziomu od 2015 roku rocznej dynamiki 

CPI (+0,4 proc.) w kwietniu: 
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... spadek do najniższego poziomu od przynajmniej 1995 roku rocznej dynamiki publikowanej 

przez BRC wartości sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w kwietniu: 

 

... oraz spadek do najniższego poziomu od 5 lat nadwyżki obrotów bieżących 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). 

 

 


