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Sezonowe wzorce dla WIG-u i NCIndex 

Sezonowy wzorzec dla WIG-u 20 opracowany na podstawie minionych 16 lat sugeruje, że 

przed nami jeszcze 9-11 wzrostowych sesji ("rajd św. Mikołaja"), a później nadejdzie 

trwające do marca osłabienie, które można wiązać ze zwyczajową realizacją strat 

podatkowych przez inwestorów operujących z Tokio i Londynu, gdzie standardowy rok 

podatkowy kończy się odpowiednio 31 marca i 5 kwietnia. 

 

Co ciekawe nieco inny przebieg ma stworzony na podstawie minionych 12 lat wzorzec 

sezonowy dla NCIndex. Tu wczoraj minęliśmy sezonowy dołek i jakkolwiek kolejnego 

ważnego minimum się tak jak w przypadku WIG-u 20 spodziewać za ok. 3 miesiące, to w 

przypadku NCIndex wcześniejszy wzrost tego wzorca sezonowego trwa aż ponad 2 miesiące. 

Ponieważ jednak oczywiście mijający rok był dla rynku New Connect zupełnie wyjątkowy, to 

oczywiście nie można mieć żadnej pewności, że ten wzorzec sezonowy będzie miał obecnie 

jakiekolwiek znaczenie. 

 

Po poniedziałkowym spadku o 3,3 proc. WIG-20 odrabiał wczoraj częściowo straty rosnąć o 

2,2 proc. Standardowy MACD na razie nie potwierdzał tego wzrostu nadal spadając po linią 
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sygnału do najniższego poziomu od miesiąca. Rosły - choć w mniejszym stopniu niż WIG-20 - 

również wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji.  

 

Pod odbiciu w poniedziałek od dolnego ograniczenia bardzo wąskiej już wstęgi Bollingera 

cena kontraktów na S&P 500 nie wykazywała ani wczoraj ani dziś rano większych zmian. W 

środowy poranek w Azji spadały jedynie główne indeksy w Indonezji (-0,7 proc.) i Tajlandii (-

0,1 proc.). Największe +1 proc. wzrosty notowały główne indeksy w Korei Południowej i 

Malezji. Nowozelandzki NZ50 notował swe historyczne maksimum.  

 

Spółka OL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság (C/Z 450,17, C/WK 0,77, kapitalizacja 

21,5 mld zł) została w tym miejscu wspomniana 5 listopada br. Tego dnia kurs akcji spółki 

zamknął się na poziomie 20,5 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 26,94 

zł. Wyjście ponad poziom opadającej średniej 200-sesyjnej, zbliżenie się do górnego 
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ograniczenia kanału trendu spadkowego, w obrębie którego można umieszczać przebieg 

kursu z ostatnich 3 lat oraz osiągnięcie poziomu wiosennego szczytu czyni przesłanki stojące 

za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki nieaktualnymi. 

 

Kurs akcji spółki Atlantis (C/WK 0,47, kapitalizacja 17,8 mln zł) prowadzący usługi z zakresu 

udzielania pożyczek gotówkowych wysokokwotowych od 23 lat przebywa w obrębie 

szerokiego kanału trendu spadkowego od którego dolnego ograniczenia odbijał się 

wielokrotnie w latach 2013-2020. W grudniu kurs akcji spółki wybił się do najwyższego 

poziomu od 3 lat podejmując kolejną próbę oderwania się od dolnego ograniczenia kanału 

długoterminowego trendu spadkowego i przebywa nad rosnącą średnią 200-sesyjną. 

 

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

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć wysokość salda obrotów bieżących Wielkiej 

Brytanii w III kw. br.: 
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... spadek publikowanego przez Getulio Vargas Foundation wskaźnika zaufania konsumentów 

w Brazylii w grudniu: 

 

... spadek z poziomu przynajmniej 23-letniego rekordu rocznej dynamiki sumy bilansowej 

banku centralnego w Polsce w listopadzie: 

 

... roczne dynamiki kredytów (w tym hipotecznych) i depozytów w Polsce w listopadzie: 
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... roczne dynamiki agregatów pieniężnych M1 i M2 w Polsce w listopadzie: 

 

... grudniowe wyniki sondażu Conference Board na temat zaufania konsumentów w USA: 

 

... spadek do najniższego poziomu od przynajmniej 21 lat podaży (w stosunku do poziomu 

sprzedaży) wystawianych na sprzedaż istniejących domów w USA w listopadzie: 
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... wyniki handlu zagranicznego Tajlandii w listopadzie: 

 

... oraz roczne dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Chinach w 

listopadzie: 

 

Wojciech Białek  

Zastrzeżenie prawne 

Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. 

Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń 
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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 inwestycyjnych. 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 finansowych 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 jest prawnie chronione zgodnie z 

Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

 

 

 

 


