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Wall Street nie za bardzo przejęła się zamieszaniem na 

Kapitolu 

Wczoraj wieczorem naszego czasu uwagę świata przykuły wydarzenia w stolicy USA 

Waszyngtonie, gdzie demonstracja zwolenników Donalda Trumpa przeistoczył się w 

zamieszanie, w efekcie którego budynek Kapitolu, gdzie swoją siedzibę ma kongres Stanów 

Zjednoczonych (Izba Reprezentantów i Senat) został przejściowo opanowany przez tłum 

protestujących. Według najnowszych doniesień mediów w wyniku tych wydarzeń śmierć 

poniosły 4 osoby, w Waszyngtonie wprowadzona została godzina policyjna, sytuacja na 

Kapitolu została opanowana przez służby porządkowe, a obie izby kongresu powróciły do 

obrad, których celem jest m. in. ogłoszenie wyników ostatnich wyborów prezydenckich. 

Reakcja amerykańskiego rynku akcji na te wydarzenia była zaskakująco stonowana. Średnia 

przemysłowa Dow Jonesa wzrosła o 1,4 proc. ustanawiając swój nowych historyczny rekord. 

Również rekordowe poziomu osiągnął w środę indeks S&P 500 (+0,6 proc.). Spadł o 0,6 proc. 

Nasdaq Composite. Ponieważ ten ostatni indeks w ciągu poprzednich 2 pełnych lat 

kalendarzowych zanotował stopę zwrotu (+94,2 proc.) niższą jedynie od tej obserwowanej w 

latach 1998-1999 (+159,1 proc.), to można kusić się o próby porównywania początku 2021 

roku i początku 2000 roku. Nie widać tu jakiegoś uderzającego podobieństwa, ale w styczniu 

2000 Nasdaq Composite dwukrotnie postraszył silnymi korektami (-9,8 proc. w trakcie 3 

sesji pomiędzy 3 a 6 stycznia) oraz (-8,2 proc.) w trakcie 5 sesji pomiędzy 21 a 28 stycznia, 

ale ostatecznie przemógł te lęki i zdołał jeszcze raz wzrosnąć do 10 marca, dopiero wtedy 

ustanawiając swój pamiętny szczyt hossy poprzedzający późniejszą najsilniejszą w jego 

historii bessę wywołanej pęknięciem "internetowej bańki".  

 

Na poprzedzającej święto Trzech Króli wtorkowej sesji WIG-20 praktycznie nie zmienił swej 

wartości cały czas przebywając w okolicach górnego ograniczenia średnioterminowego 

kanału trendu wzrostowego rozpoczętego w marcu. Standardowy MACD dla WIG-u 20 nadal 
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przebywał poniżej linii sygnału. Najlepiej we wtorek radziły sobie indeksy małych spółek: 

NCIndex zyskał 1,7 proc., a sWIG-80 +1,2 proc. sWIG-80 wyszedł we wtorek powyżej swego 

szczytu z 2017 roku i zamknął się najwyżej od jesieni 2007. Wśród indeksów sektorowych 

swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały WIG-BUDOW, WIG-GORNIC i WIG-SPOZYW. 

Wśród makroindeksów swe przynajmniej roczne maksima ustanowił WIG_MS_BAS. Wśród 

indeksów narodowych swe przynajmniej roczne maksimum ustanowił WIG-UKRAIN.  

 

Cena kontraktów na S&P 500 zanotowała wczoraj najsilniejszy spadek od 28 października (-

1,5 proc.) i dziś rano kontynuowała spadek (-0,2 proc.). Pomimo tego na azjatyckich rynkach 

akcji dziś rano przeważały wzrosty (najsilniej o ponad 1 proc. zwyżkowały tajlandzki SET i 

koreański Kospi). Swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały główne indeksy giełd w 

Korei Południowej, Nowej Zelandii, Indiach, na Tajwanie oraz chiński Shanghai Composite 

Index. 

 

Spółka PMPG Polskie Media (C/WK 0,96, kapitalizacja 20,8 mln zł) została w tym miejscu 

wspomniana 19 lutego ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 1,31 zł. 

Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 2 zł. Osiągnięcie przez kurs poziomu 
opadającej linii oporu poprowadzonej przez szczyty z okresu minionych 5 lat czyni przesłanki 

stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 11 miesięcy temu nieaktualnymi.  
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Kurs akcji spółki Polaris IT Group (C/Z 157,13, C/WK 1,54, kapitalizacja 83,1 mln zł) 

działającej w sektorze technologii informacyjnych przełamał w kwietniu ub. r. poziom oporu 

wyznaczany przez lokalne szczyty z lat 2013-2019 i do końca ub. r. wykonał ruch powrotny do 

poziomu tego przełamanego w górę oporu a zarazem do dolnego ograniczenia 

średnioterminowego kanału trendu wzrostowego w obrębie którego przebywa od 2 lat.  

 

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

w ciągu minionych od wtorku, można wspomnieć zachowanie średniej i mediany cen 

nieruchomości w 100 największych miastach Chin w grudniu: 
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... grudniowy wzrost do najwyższego poziomu od 1,5 roku publikowanego przez INEGI 

wskaźnika zamówień w przemyśle przetwórczym Meksyku: 

 

... grudniowy wzrost wartości ISM Manufacturing do najwyższego poziomu od sierpnia 2018 i 

wzrost wartości ISM Manufacturing Prices do najwyższego poziomu od maja 2018: 

 

... +8,7 proc. roczną dynamikę publikowanego przez Eiendom Norge indeksu cen 

nieruchomości mieszkalnych w Norwegii w grudniu: 



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

 

 

 

... wzrost wartości oficjalnych rezerw walutowych Chin do najwyższego poziomu od 2016 

roku w listopadzie: 

 

... +5,1 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej (poza samochodami i motocyklami) w 

Rumunii w listopadzie: 

 

... najwyższą od początku 2018 roku roczną dynamikę nowych zamówień w przemyśle 

Niemiec w listopadzie: 
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... +4,1 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w strefie euro w październiku: 

 

... oraz wyniki handlu zagranicznego Australii 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. 

 

 

 

 


