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Izba reprezentantów USA próbuje po raz drugi przebić 

Donalda Trumpa osinowym kołkiem 

Pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych zdarzyło się, że tamtejsza Izba 

Reprezentantów po raz drugi przegłosowała "impeachment" czyli odsunięcie urzędującego 

prezydenta od władzy. To pewnie tylko symboliczny gest, bo jest bardzo mało 

prawdopodobne, by do 20 stycznia, kiedy to ma odbyć się inauguracja nowego prezydenta, 

całą procedurę udało się przeprowadzić do końca przez Senat, a nawet gdyby się to udało, to 

nie jest pewne, czy Demokratom udałoby się przekonać do głosowania za "impeachmentem" 

odpowiednią liczbę senatorów z partii republikańskiej. A kontynuowanie procedury 

odsunięcia od władzy prezydenta już po zakończeniu jego kadencji, chyba nie miałoby zbyt 

wiele sensu. W ciągu następnych 4 lat wiele się oczywiście może zdarzyć, ale istnieje 

możliwość, że Trump powoła do życia swoją własną partię, co z pewnością sprawiłoby partii 

republikańskiej sporo kłopotów w przyszłości.  

Jednym z sygnałów, który się w ostatnich miesiącach dosyć dobrze sprawdzał na 

amerykańskim rynku akcji, by ten wygenerowany 1 czerwca ub. r. kiedy to S&P 500 po 53 

dniach sesyjnych wzrósł o ponad 25 proc. W ciągu minionych 80 lat takie sygnały pojawiały 

się wcześniej jedynie 4-krotnie: 4 marca 1975, 13 października 1982, 23 grudnia 1998 oraz 8 

maja 2009.  

 

Jak widać na następnym obrazku ścieżka S&P 500 po tym sygnale sprzed pół roku była nawet 

nieco mocniejsza niż po wcześniejszych tego typu sygnałach. Warto zwrócić jednak uwagę, że 

nawet w przypadku najmocniejsze z tych 4 historycznych ścieżek indeksu czyli tej po sygnale 

z 2009 roku za ok. 4 miesiąca pojawia się korekta, w ramach której rozegrał się pamiętny 

"Flash Crash", więc być może powoli trzeba się przygotowywać na jakieś negatywne 

niespodzianki ze strony amerykańskiego rynku akcji (być może związane z pojawieniem się 

ze strony nowej amerykańskiej administracji pierwszych propozycji nowych reform 

gospodarczych czy fiskalnych). 
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Zachowanie WIG-u 20, który wczoraj spadł o 0,3 proc. nadal bardzo przypomina jego ruchy z 

końca maja ub.r., kiedy po wybiciu w górę z kilkutygodniowej konsolidacji zastanawiał się 

nad swymi dalszymi losami, po czym wznowił zwyżkę i kontynuował ją jeszcze przez ponad 

tydzień. Dopiero naruszenie 3-ciej linii formacji wachlarza stanowiło ostrzeżenie, że 

krótkoterminowy potencjał wzrostowy ulega stopniowo wyczerpaniu, co poprzedziło 

sierpniowy początek spadku. Standardowy MACD dla tego indeksu rósł ponad linią sygnału, 

ale nie potwierdzał ostatnich szczytów. Poza mWIG-40 wszystkie pozostałe główne indeksy 

polskiego rynku akcji spadały wczoraj lekko, ale w trakcie sesji swe przynajmniej roczne 

maksima ustanawiały WIG, mWIG-40 i sWIG-80. Wśród indeksów sektorowych swe roczne 

maksima ustanawiały WIG-MOTO i WIG-TELKOM, a wśród indeksów narodowych WIG-CEE i 

WIG-POLAND.  

 

Cena kontraktów na S&P 500 już 5-tą sesję stabilizowała się w okolicach historycznego 

szczytu. Standardowy MACD nadal przebywał ponad swoją linią sygnału, ale nadal również 
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nie potwierdzał szczytów z czerwca, września i grudnia. W Azji dziś rano przeważały 

wzrosty. Najsilniej o 0,9 proc. zwyżkowały główne indeksy giełd na Filipach, w Japonii oraz 

Hang Seng. Nowe przynajmniej roczne maksima ustanawiały japoński Nikkei 225 oraz 

indonezyjski JCI. Największy spadek notował Shanghai Composite (-0,9 proc.).  

 

Spółka Atlantis (C/WK 1,25, kapitalizacja 47,1 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 23 

grudnia ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 0,71 zł. Wczoraj jedna 

akcja spółki kosztowała na zamknięcie 1,885 zł. Od dołka z marca ub. r. kurs akcji spółki 
wzrósł 4,708-krotnie. W przeszłości podobna skala wzrostu w stosunku do minimum z okresu 

poprzednich 10 miesięcy obserwowana była jedynie 2-krotnie: pod koniec sierpnia 2003 

(4,09) oraz w pierwszej połowie kwietnia 2007 (5,63). W obu przypadkach takie sygnały 

pojawiały się w pobliży szczytu krótkoterminowej zwyżki, co czyni przesłanki stojące za 

zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 3 tygodnie temu nieaktualnymi.  

 

Kurs SYNERGA.fund (C/Z 1,1, C/WK 1,14, kapitalizacja 49,3 mln zł) będącęj spółką 

inwestycyjna działająca w projektach pozagiełdowych w oparciu o analizy zespołu ekspertów 

oraz unikatowe strategie inwestycyjne dotarł do dolnego ograniczenia 2-letniego kanału 

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

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć roczne dynamiki produkcji przemysłowej i 

sprzedaży detalicznej w Turcji w listopadzie: 

 

 

... grudniową wartość publikowanego przez Tinsa indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w 

Hiszpanii: 
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... -0,2 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej we Włoszech w listopadzie: 

 

... -0,6 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w strefie euro w listopadzie: 

 

... +5 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Niemczech w listopadzie: 
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... wysokość salda obrotów bieżących Polski w listopadzie: 

 

... oraz roczną dynamikę CPI i "core" CPI w USA w grudniu: 

 

Wojciech Białek 

Zastrzeżenie prawne 
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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 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. 

 

 

 

 


