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Zemsta redditorów 

Wczorajsza sesja na Wall Street mogła wywołać wrażenie, że duzi gracze trochę przestraszyli 

się dramatycznego wyniku polowania z nagonką, do którego doszło w ostatnich dniach na 

akcjach spółki GameStop. Silna wyprzedaż akcji mogła być powiem interpretowana jako 

próba zgromadzenia gotówki być może potrzebnej w przyszłości do obrony kolejnych krótkich 

krótkich posiadanych przez dużych graczy atakowanych przez redditową hołotę rojącą się 

milionami na subredditach takich jak r/wallstreetbets.  

Wczoraj kurs akcji spółki GamesStop ponownie wzrósł o ponad 100 proc., ale po sesji oddał 

część tego wzrostu reagując na wypowiedzi polityków, którzy zapewne wybudzeni ze snu 

przez telefony zaniepokojonych sponsorów zaczęli wydawanie z siebie dźwięków od 

"uważnie obserwujemy sytuację" do "zawiesić notowania spółki na miesiąc".  

 

Podobne do tych rozgrywających się w ostatnich dniach na rynku akcji spółki GameStop 

zaczynają się dziać też gdzie indziej. Od 5 stycznia 10-krotnie wzrósł do wczoraj kurs akcji 

spółki AMC Enterteinment Holdings, będącej drugim co do wielkości w USA właścicielem 

kinowych multipleksów, więc z tego powodu wydawał się - w okresie pandemii - idealnym 

celem dla "krótkiej sprzedaży". Na razie okazuje się, że zajmowanie tam krótkich pozycji 

mogło być na krótką metę sporym błędem.  

 

WIG-20 oddał wczoraj z naddatkiem cały wtorkowy wzrost i spadając o 2,7 proc. znalazł się 

na najniższym poziomie od ponad miesiąca. Spadając po raz kolejny do najniższego poziomu 
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od pierwszej połowy listopada wartość standardowego MACD potwierdzała ten spadek. Poza 

WIG-GAMES (+2,2 proc.) wszystkie indeksy (główne, sektorowe, narodowe, makroindeksy) 

GPW traciły wczoraj (najwięcej -8,8 proc. WIG-GORNIC). 

 

Po najsilniejszym od 28 października (wtedy lokalny dołek wypadł 2 sesje później) 

wczorajszym spadku (-2,6 proc.) cena kontraktów na S&P 500 traciła dziś rano dalsze 0,3 

proc. naruszając kolejną linię formacji wachlarza rozpoczętej w marcowym dołku. Wartość 

standardowego MACD dla tego instrumentu spadła poniżej linii sygnału. Wszystkie główne 

indeksy azjatyckich rynków akcji spadały dziś. Najwięcej - 2-2,6 proc. - traciły Hang Seng, 

indonezyjski JCI oraz australijski All Ordinaries.  

 

Spółka ASBISc Enterprices PLC (C/Z 5,1, C/WK 1,01, stopa dywidendy 4,7 proc., kapitalizacja 

446 mln zł) została w tym miejscu wspomniana 25 października 2019. Tego dnia kurs akcji 

spółki zamknął się na poziomie 2,51 zł. Wczoraj jednak akcja spółki kosztowała na zamknięcie 
8,04 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji spółki poziomu szczytów z 2008 i 2013 roku, górnego 
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ograniczenia ponad 5-letniego kanału trendu wzrostowego oraz górnego ograniczenia 

rozpoczętego w marcu ub.r. krótkoterminowego trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące 

za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 15 miesięcy temu nieaktualnymi. 

 

Kurs akcji spółki 4Mobility (C/WK 2,55, kapitalizacja 20,8 mln zł) rozwijającej się w 

dziedzinach typu car sharing, usługi mobilności miejskiej oraz biznesowej na razie obronił 

poziom historycznego minimum z marca 2019 i zmaga się obecnie z drugą linią rozpoczętej w 

2017 roku formacji wachlarza przebywając tuż poniżej opadającej średniej 200-sesyjnej. 

 

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

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć styczniowy spadek wartości publikowanego 

przez INSEE wskaźnika zaufania konsumentów we Francji: 
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... styczniowy spadek publikowanego przez GUS wskaźnika oceny ogólnej sytuacji 

gospodarczej w sektorze przetwórczym w Polsce: 

 

... +4,8 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Ukrainie w grudniu: 

 

 

... -0,3 proc. dynamikę roczną sprzedaży detalicznej w Japonii w grudniu: 
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... +8,6 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Norwegii w grudniu: 

 

... oraz wyniki handlu zagranicznego Szwajcarii w grudniu: 

 

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. 

 

 

 

 


