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

 

 

Finowie ze strachu przestali umierać 

O ile w Unii Europejskiej (+Wielka Brytania, Islandia, Liechtenstein i Norwegia) dzienna liczba nowych 

potwierdzonych przypadków zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 spadła ostatnio do poziomu 6-krotnie niższego niż 

szczyt z początku kwietnia (5811 wczoraj wobec 38366 5 kwietnia), o tyle ten sam parametr dla całego świata wzrósł 

w ostatnich dniach do nowych historycznych rekordów 176241).  

 

Epidemia generalnie przenosi się cały czas na południe z najwyższymi tygodniowymi 

zmianami procentowymi obserwowanymi w różnych krajach Afryki, Azji Południowej, Azji 

Zachodniej i Ameryki Południowej i Środkowej (na poniższym obrazku na czerwono liczba 

potwierdzonych przypadków, na niebiesko tygodniowa zmiana procentowa; obie wielkości w 

skali logarytmicznej). Można to wiązać z charakterystyczną dla takich drobnoustrojów 

sezonowością (na półkuli południowej trwa teraz zima), co oznacza, że istnieje ryzyko, że 

jesienią i zimą liczba przypadków w Europie ponownie zacznie rosnąć.  
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Ekstrapolacja dotychczasowych trendów sugeruje, że za tydzień Brazylia (210 mln mieszkańców) wyprzedzi USA 

(3238 mln mieszkańców) pod względem tygodniowej liczby nowych potwierdzonych przypadków zarażenia. 

 

Co ciekawe w niektórych krajach strach przez COVID-19 spowodował gwałtowny spadek liczby zgonów. Przykładem 

może być Finlandia. 
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Zachowanie WIG-u 20 nadal wydaje się być bardzo zbliżone do tego z końca kwietnia. Ta analogia sugeruje lokalny 

dołek dziś i w poniedziałek i jeszcze jedno szarpnięcie w górę do poziomu szczytu z pierwszej połowy czerwca.  

  

Cena kontraktów na S&P 500 stabilizowała się w pobliżu poziomów zamknięć z dwu ostatnich sesji (+0,4 proc.). W 

Azji dziś rano brak było dominującej tendencji. Najsilniej rosły indeksy giełd w Chinach kontynentalnych (+0,9+1,2 

proc.), najsilniej o 0,8 proc. tracił indeks giełdy w Singapurze. 

  

  



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

 

 
Spółka Zastal (C/WK 0,08) została w tym miejscu wspomniana 11 marca. Tego dnia kurs akcji zamknął się na 

poziomie 1,60 zł. Wczoraj jedna akcji kosztowała 5,85 zł. Ponieważ kurs wykonał ruch o rozmiar wcześniejszej 

formacji podwójnego dna, to można uznać przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki za nieaktualne. 

 

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie w ciągu minionych 24 

godzin, można wspomnieć majowy wzrost rocznej dynamiki zharmonizowanego wskaźnika CPI dla Polski (+3,4 

proc.): 
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... załamanie się rocznej dynamiki importu i eksportu Włoch do najniższych wartości od przynajmniej 1984 roku w 

kwietniu: 

 

... majowy spadek rocznej dynamiki zatrudnienia w Polsce do wartości ujemnych (-3,2 proc.) oraz spadek rocznej 

dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw do +1,2 proc.: 

 

... czerwcowy wzrost wartości GUS-owskiego wskaźnika zaufania polskich konsumentów: 

 

... nowy rekord indeksu cen nieruchomości w Kanadzie w maju (+1,1 proc. r/r): 
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... spadek rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Rosji w maju (-9,6 proc. r/r): 

 

... kwietniowe załamanie rocznej dynamiki eksportu i importu Polski do najniższych poziomów od przynajmniej 

ćwierć wieku: 

 

... spadek rocznej dynamiki CPI w Japonii w maju do najniższego poziomu od 2016 roku: 
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... oraz skok w górę do +5,3 proc. rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Australii 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). 

 

 


