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Po prawie 4 miesięcznej przerwie nowe rekordy Nasdaqa
Zarówno Nasdaq 100 jak i Nasdaq Composite wyszły w tym tygodniu na poziomy nowych
historycznych rekordów. W przeszłości tylko 2 razy się zdarzyło, by Nasdaq Composite
ustanawiał nowy rekord w przeciągu mniej niż 3 miesięcy od zaliczenia
kilkunastomiesięcznego minimum. Takie sygnały pojawiły się po raz pierwszy 27 listopada
1998 (po odrobieniu strat wywołanych bankructwem Rosji z sierpnia 1998 i będącą jego
konsekwencją groźbą upadku gigantycznego - zarządzanego przez dwu noblistów - funduszu
spekulacyjnego Long-Term Capital management) oraz 4 listopada 1982 (co wiązać można z
bankructwem Meksyku, do którego doszło w sierpniu 1982; wcześniej na swoich
zagranicznych zobowiązaniach zbankrutowała Polska).

Po sygnale z listopada 1998 Nasdaq rósł jeszcze przez kolejne 16 miesięcy, zaś po sygnale z
listopada 1982 - 7 miesięcy. Oczywiście trudno jest powiedzieć na ile te dwa historyczne
precedensy obecnej sytuacji z okresu minionego półwiecza, okażą się użyteczną analogią dla
obecnej sytuacji. Warto zauważyć, że w okresie minionych 10 lat Nasdaq Composite
wielokrotnie odbijał się od zaznaczonej na poniższym obrazku rosnącej linii oporu, która
znajduje się obecnie zaledwie kilka procent powyżej poziomu wtorkowe zamknięcia indeksu.
Dalsze wzrosty wymagałyby hiperbolizacji wykresu indeksu, co się jednak oczywiście
Nasdaq-owi zdarzała w przeszłości choćby właśnie w latach 1999-2000.
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We wtorek spadły wartości wszystkich głównych indeksów GPW za wyjątkiem NCIndex
(+0,5 proc.). WIG-20 stracił 0,3 proc., ale utrzymał się nad linią wsparcia rozpoczętego 3
tygodnie wcześniej krótkoterminowego trendu wzrostowego. Spośród indeksów sektorowych
+7,7 proc. wzrost zaliczył WIG-ENERG.

Cena kontraktów na S&P 500 już trzecie dzień utrzymywała się na podobnym - najwyższym
od 25 maja - poziomie..
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Spółka Tauron Polska Energia (C/WK 0,16, kapitalizacja 2,91 mld zł) została w tym miejscu
wspomniana 25 lutego. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 1,229 zł.
Wczoraj jednak akcja spółki kosztowała 1,66 zł. Wyjście kursu ponad poziom opadającej
średniej 200-sesyjnej czyni argumenty stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki w
lutym nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Stelmet (C/Z 57,31, C/WK 0,55, kapitalizacja 251 mln zł) zajmującej się
produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej oraz produkcji pelletu po
przełamaniu w ubiegłym roku linii 3-letniego trendu spadkowego i przetestowaniu w marcu
br. poziomu historycznego dołka walczy obecnie z poziomem oporu wyznaczanym prze
lokalne szczyty z okresu wrzesień 2019-styczeń 2020.
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Z ciekawszych danych makroekonomicznych opublikowanych w kraju i na świecie w ciągu
minionych 24 godzin można wspomnieć Z ciekawszych danych makroekonomicznych
opublikowanych w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 godzin można wspomnieć spadek
do najniższego poziomu od 2009 roku wskaźnika Manpower Employment Outlook dla III kw.
br. w USA:

... największy od 16 lat deficytu handlowy Węgier w kwietniu:
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... drugie z rządu odbicie w górę wartości publikowanych przez Melbourne Institute
wskaźników zaufania konsumentów w Australii w czerwcu:

... oraz spadek rocznej dynamiki CPI i PPI w Chinach w maju:

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).

