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"Trójmorze" światowym epicentrum pandemii COVID-

19 

W ciągu minionych 2 tygodni największą na świecie liczbę potwierdzonych testami 

przypadków COVOD-19 na 100 tysięcy mieszkańców rejestrowano w Serbii, Gruzji, 

Chorwacji, na Litwie, w Luxemburgu, Czarnogórze, San Marino, Słowenii, Belize i USA. 

Polska w tym zestawieniu spadła do 5-tej dziesiątki znajdując się w towarzystwie takich 

krajów jak Kosowo, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Albania, Wielka Brytania i Niemcy. 

 

Najwięcej na głowę mieszkańca przypisywanych COVID-19 zgonów było  

na świecie w okresie minionego tygodnia w Bułgarii, na Węgrzech, w Północnej Macedonii, 

na Chorwacji, w Bośni i Hercegowienie, na Słowenii, w San Marino, Gruzji, Czarnogórze, 

Włoszech, Austrii, Luksemburgu, Polsce, na Litwie, w Czechach i Szwajcarii. Można się tu 

dopatrywać "trójmorskich" 3 ramiona rozciągające się z Austrii (jedno Czechy, Polska, 

Litwa), drugie Włochy, Szwajcaria, Luksemburg i trzecie Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bośnia 

i Hercegowina, Czarnogóra, Północna Macedonia i Bułgaria. 
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W Human Mortality Database dane na temat liczby zgonów w europejskich krajach 

publikowane są z różnym opóźnieniem. Dla wszystkich krajów dostępne są z początku 

grudnia i widać tu generalnie potwierdzenie tendencji widocznej w danych o zgonach 

przypisywanych COVID-19, bo czołowe miejsca pod względem tygodniowej liczby zgonów na 

głowę mieszkańca kupowały wtedy Bułgaria, Litwa, Węgry, Słowenia, Polska, Łotwa, Czechy i 

Austria. 

 

WIG-20 dotarł w piątek do dolnego ograniczenia standardowej wstęgi Bollingera (-0,04). 

Pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji odbijały lekko w górę (najsilniej o 0,9 proc. 

mWIG-40). Standardowy MACD nadal spadał pod linią sygnału osiągając najniższy poziom od 

pierwszej połowy listopada ub. r.   

 

Cena kontraktów na S&P 500 utrzymywała się dziś rano w pobliżu poziomów zamknięcie 3 

poprzednich sesji (+0,4 proc.). Standardowy MACD dla tego instrumentu przebywał ponad 

linią sygnału, ale oczywiście nadal nie potwierdzał szczytów indeksu z czerwca, września i 

grudnia. W Azji dziś rano brak było dominującej tendencji, najsilniej o 2,2-2,4 proc. rosły 
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Hang Seng i koreański Kospi. W trakcie sesji swe wieloletnie maksima ustanowiły Hang Seng 

i Shanghai Composite. Najsilniejsze spadki - o 0,8-0,9 proc. - notowały Shanghai B-Share 

Index, malezyjski KLCI oraz indonezyjski JCI.  

 

Spółka Celon Pharma (C/Z 81,9, C/WK 4,87, stopa dywidendy 0,2 proc., kapitalizacja 2,16 mld 

zł) została w tym miejscu wspomniana 17 marca ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął 

się na poziomie 35 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 48 zł. Osiągnięcie przez kurs 

okolic górnych ograniczeń długoterminowego, średnioterminowego i krótkoterminowego 

kanałów trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej 

spółki 10 miesięcy temu nieaktualnymi.  

 

Kurs akcji spółki Master Pharm (C/Z 7,1, C/WK 0,9, kapitalizacja 88,2 mln zł)  

świadczącej usługi w zakresie projektowania i kontraktowej produkcji suplementów diety, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów 

medycznych, preparatów spożywczych odbił się na przełomie roku od linii wsparcia 

przechodzącej przez minima kursu ze stycznia 2018 oraz marca 2020 i dysponując sporą 
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wyobraźnią można dopatrzyć się tu podobieństwa obecnej sytuacji do tej z lipca 2018, kiedy 

również kurs testował tę linię. 

 

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

od piątku, można wspomnieć +8,4 proc. roczną dynamikę indeksu cen nieruchomości 

mieszkalnych w Holandii w grudniu: 

 

... historyczny rekord publikowanego przez USA indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w 

Singapurze w IV kw. ub. r. (+2,2 proc. r/r/): 
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... +2,9 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w grudniu: 

 

... historyczny rekord publikowanego przez SCB indeksu cen domów jednorodzinnych i 

bliźniaków w IV kw. ub. r. w Szwecji (+10,1 proc. r/r): 

 

... -0,8 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej Polsce w grudniu: 
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... liczbę rozpoczętych i zakończonych budów mieszkań w Polsce w grudniu: 

 

... zerowa roczną dynamikę PPI w Polsce w grudniu: 

 

... -4,6 proc. roczną dynamikę liczby godzin przepracowanych w sektorze pozarolniczym w 

USA w IV kw. ub. r.: 
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... wyniki handlu zagranicznego Australii w listopadzie: 

 

... oraz wysokość stopy bezrobocia w Rumunii w grudniu (+3,4 proc.): 

 

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. 

 

 

 

 


