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S&P 2021= S&P 2010? 

W najnowszym czwartkowym sondażu Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów 

Indywidualnych (AAII) saldo "byków" i "niedźwiedzi" spadło do wartości ujemnej po raz 

pierwszy od połowy października. Jeszcze w połowie listopada przekraczało ono poziom +30 

pkt. Jeśli sprawdzimy, kiedy w okresie od 2009 roku mieliśmy do czynienia z trwającym nie 

dłużej niż 3 miesiące spadkiem tego wskaźnika sentymentu inwestorów indywidualnych w 

USA z poziomu przekraczającego 30 pkt. proc. do wartości ujemnych, to znajdziemy 

wcześniej 6 takich epizodów. Jak widać takie schłodzenie nastroju to za mało, by zlikwidować 

możliwość głębszego spadku w następnych miesiącach. Dopiero zejście salda sentymentu AAII 

poniżej poziomu -20 pkt. proc. można by uznać z kontrariańskiego punktu widzenia za sygnał 

zachęcający do rozważenia zakupów. 

 

Do tej pory rozpoczęta 23 marca ub. r. zwyżka S&P 500 była w dużej mierze kopią ruchu 

zapoczątkowanego 9 marca w apogeum Wielkiej Recesji. Gdyby ufać tej analogii, to lada 

dzień czekałaby nas silniejsza prawie 3-tygodniowa korekta o ok. 8,1 proc., po czym hossa 

uległaby wznowieniu i potrwała do maja. 

 

WIG-20 kontynuował przeplatankę spadkowych i wzrostowych sesji. Wczoraj wypadło na 

wzrost, który był najsilniejszy od 7 stycznia (+ 3 proc.). MACD, który spadł wcześniej do 

najniższego poziomu od pierwszej połowy listopada lekko wzrósł, ale nadal pozostawał 
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poniżej spadającej linii sygnału. Wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji 

również w czwartek rosły, chociaż w mniejszym stopniu niż WIG-20.  

 

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 Oponeo.pl (C/Z 22, C/WK 2,98, stopa dywidendy 0,2 proc., kapitalizacja 606 mln zł) 

została w tym miejscu wspomniana 11 grudnia 2019 roku. Tego dnia kurs akcji spółki 

zamknął się na poziomie 22,3 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 43,5 

zł. Dodarcie przez kurs do strefy oporu wyznaczanej przez okolice formacji szczytowej z 2017 
roku podobne do podobnego ruchy z przełomu lat 2010/2011, kiedy to kurs osiągnął okolice 
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formacji szczytowej z 2008 roku czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej 

spółki 13 miesięcy temu nieaktualnymi. 

 

Kurs akcji technologicznej spółki Quarticon (C/WK 6,29, kapitalizacja 23,6 mln zł) tworzącej 

oparte na sztucznej inteligencji systemy wsparcia i personalizacji procesów sprzedaży oraz 
marketingu internetowego jak się wydaje przełamał ostatnio górne ograniczenia trwającego 

od 2019 roku trendu spadkowego, a obecnie walczy z opadającą średnią 200-sesyjną. 

 

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

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć grudniowy wzrost dolarowej wartości 

oficjalnych rezerw walutowych Turcji w grudniu: 
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... 0,6 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej (poza paliwem) w Szwecji w grudniu: 

 

... styczniowe wartości publikowanych przez ISTAT wskaźników zaufania konsumentów i 

przedsiębiorców we Włoszech: 

 

... styczniowe wartości publikowanych przez DG ECFIN wskaźników zaufania konsumentów, 

przedsiębiorców i zaufania gospodarczego w strefie euro: 
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... rekordową nadwyżkę w handlu zagranicznym Meksyku w grudniu 2020: 

 

... najwyższą od 2006 roku zannualizowaną liczbę nowych pozwoleń na budowę i 

rozpoczętych budów nieruchomości mieszkalnych w USA w grudniu: 

 

... -2,5 proc. roczną dynamikę PKB w USA w IV kw. ub. r.: 
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... zannualizowaną liczbę sprzedanych nowych domów oraz jej relację do podaży domów w 

grudniu: 

 

... oraz +4,6 proc. roczną dynamikę średniej ceny nowych domów sprzedanych 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. 

 

 

 

 


