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Nasilenie się pandemii COVID-19 w Portugalii 

O pierwsza fala pandemii COVID-19 w Europie najmocniej dotknęła Europę Zachodnią 

(Hiszpanię, Włochy, Belgię itd.) o tyle wyraźnym wyjątkiem była tu Portugalia, gdzie liczby 

zachorować i zgonów utrzymywały się długo na relatywnie nikim poziomie. To się jednak 

zmieniło zimą, kiedy to Portugalia wyszła pod względem liczby zgonów (wszystkich nie tylko 

tych przypisanych COVID-19) na głowę mieszkańca na pierwszej miejsce w Europie (plus USA 

i Izrael), a w 3-cim tygodniu roku łączna liczba zgonów była wyższa niż przed rokiem o 87,3 

proc.  

 

Można porównać tygodniowe dane na temat ogólnej liczby zgonów i liczby zgonów 

przypisanych COVID-10 w Polsce: 

 

... i Portugalii: 
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Iloraz tych wielkości dla obu krajów wygląda tak: 

 

O ile w naszym kraju udział tygodniowych zgonów przypisanych COVID-19 nie przekroczył w 

przeszłości poziomu 1/4 tygodniowych zgonów ogółem, to w Portugalii w 4-tym tygodniu br. 

udział ten wzrósł aż do 44 proc. 

WIG-20 wzrósł o 0,2 proc. nadal nie będąc zdolnym do przełamania oporu wyznaczanego 

przez grudniowe szczyty i górne ograniczenie wstęgi Bollingera. Standardowy MACD rósł nad 
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swoją linią sygnału. Lekkie wzrosty notowały również WIG (+0,05 proc.) i NC Index (+0,8 

proc.), lekko spadły natomiast mWIG-40 (-0,5 proc.) i sWIG-80 (-0,3 proc.).  

 

Cena kontraktów na S&P 500 spadała dziś rano o 0,8 proc. osiągając najniższy poziom od 2 

tygodni i ponownie docierając do linii wachlarza startującej w marcowym dołki paniki i 

przechodzącej przez minima indeksu z kończ października i początku lutego. W Azji w 

poniedziałkowy poranek przeważały spadki - najsilniejsze notowały główne indeksu Indii (-

1,8 proc.) oraz Filipin (-1,7 proc.). Najsilniej o 0,9 proc. rósł Shanghai B-Share Index. Swe 

nowe historyczne maksimum ustanowił tajwański Taiex.  

 

Spółka Investment Friends Capital (C/WK 1,3, kapitalizacja 26,9 mln zł) została w tym 

miejscu wspomniana 30 marca ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 

0,0646 zł. W piątek jednak akcja spółki kosztowała na zamknięcie 0,256 zł. Wzrost kursu o 
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rozmiar opuszczonej górą w tym roku konsolidacji z lat 2016-2020 oraz osiągnięcie poziomu 

szczytu z 2015 roku i dołka z końca 2011 roku czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi 

na akcje tej spółki 11 miesięcy temu nieaktualnymi. 

 

Kurs akcji spółki M Food (C/Z 3,7, C/WK 0,22, kapitalizacja 21,4 mln zł) zajmującej się 

handlem miodem przełamał obronił w marcu 2020 minimum z 2019 roku, następnie 
przełamał linię oporu 3-letniego trendu spadkowego a obecnie znajduje się ponad rosnącą 

średnią 200-sesyjną. 

 

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

od piątku, można wspomnieć +10,7 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Australii 

w styczniu: 
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... saldo obrotów bieżących Indonezji w IV kw. ub. r.: 

 

... -5,9 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w styczniu: 

 

... -6 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce w styczniu: 
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... informacje o liczbie zakończonych i rozpoczętych budów nieruchomości mieszkalnych w 

Polsce w styczniu: 

 

... historyczny rekord nadwyżki obrotów bieżących UE w grudniu: 

 

... drugą najwyższą po tej z IV kw. 2008 nadwyżkę obrotów bieżących Chin w IV kw. 2008: 
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... zannualizowany poziom sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA w styczniu: 

 

... oraz +12,3 proc. roczną dynamikę średniej ceny domów mieszkalnych na rynku wtórnym w 

USA w styczniu: 

 

Wojciech Białek 

Zastrzeżenie prawne 



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

 

 
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. 

 

 

 

 


