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Rząd zapowiada przyspieszenie tempa szczepień 

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wczoraj przyspieszenie tempa szczepień na 

COVID-19 w naszym kraju. Do tej pory podwójną dawką zaszczepiono ok. 2 mln Polków, a 

pojedynczą dodatkowe o 4 mln osób. Według nowego planu rządu do końca II kw. ma być 

zaszczepione 20 mln osób, a do końca sierpnia wszyscy chętni. Jakieś przyspieszenie działań 

rządu wydaje się być rzeczywiście wskazane, bo wśród krajów, dla których dane dla ogólnej 

liczby zgonów są dostępne w Human Mortality Databesa, nasz jest na pierwszym miejscu pod 

względem skali rocznej zmiany 52-tygodniowej sumy wszystkich zgonów (ponad 90 tysięcy 

zgonów czyli o prawie jedną czwartą więcej niż w ciągu poprzednich 52 tygodni). 

 

Pod względem liczby podanych szczepionek na głowę mieszkańca Polska spadła obecnie 

minimalnie poniżej średniego poziomu UE. 
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Po najsilniejszym od początku listopada 2-sesyjnym wzroście o +4 proc. WIG-20 spadł 

wczoraj o 0,55 proc. 0,3 proc. stracił również WIG, natomiast minimalny wzrost zanotowały 

indeksów średnich, mniejszych spółek (mWIG-40, sWIG-80) oraz NCIndex. Standardowy 

MACD dla WIG-u 20 rósł z najniższego poziomu od listopada, ale nie zdołał na razie pokonać 

swojej spadającej linii sygnału.  
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Cena kontraktów na S&P 500 utrzymywała się dziś rano w pobliżu swojego historycznego 

szczytu (+0,09 proc.). W Azji dziś rano przeważały wzrosty (najsilniej - o +1,8 proc. - 

zwyżkował indyjski Sensex). Swe przynajmniej roczne maksima ustanawiały główne indeksy 

giełd w Singapurze i na Tajlandii. Najmocniej - o 1,7 proc. - spadał indonezyjski JCI.  

 

Spółka Triton Development (C/WK 0,28, kapitalizacja 24,6 mln zł) została w tym miejscu 

wspomniana 17 lutego ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 2,05 zł. 

Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 3,86 zł. Zbliżenie się kurs akcji spółki do 

potencjalnego poziomu oporu wyznaczanego przez szczyty z 2013 roku i lat 2017-2018 oraz 

dołek z 2003 roku czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 13,5 

miesiąca temu nieaktualnymi. 

 

Spółka Delko (C/Z 5,3, C/WK 0,97, stopa dywidendy 2,6 proc., kapitalizacja 102 mln zł) 

zajmująca się hurtową dystrybucją produktów chemii gospodarczej, kosmetyków oraz 
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artykułów higieny osobistej w tradycyjnym handlu była w tym miejscu wspominana 16 

października 2019 oraz oraz 24 września ub. r. W okresie wrzesień-październik kurs akcji 

spółki wykonał ruch powrotny do poziomu przełamanego w czerwcu ub. r. uporu 

wyznaczanego przez szczyt ze stycznia 2018, a obecnie przebywa poniżej swojej rosnącej 

średniej 200-sesyjnej. 

 

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

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć roczne dynamiki agregatów pieniężnych M1 

i M2 w Chinach w lutym: 

 

... marcową wartość publikowanego przez INSEE wskaźnika nastrojów konsumentów we 

Francji w marcu: 
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... -6,7 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Hiszpanii w lutym: 

 

... najwyższą od okresu listopada 2009-czerwiec 2010 wartość publikowanego przez KOF 

Institute wskaźnika nastrojów gospodarczych w Szwajcarii w marcu: 

 

... marcowe wyniki publikowanych przez DG ECFIN wskaźników nastrojów ekonomicznych, 

nastrojów przedsiębiorców i konsumentów w strefie euro: 
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... marcowy wzrost rocznej dynamiki CPI i zharmonizowanego CPI w Niemczech: 

 

... rekordową przynajmniej od 30 lat roczną dynamikę publikowanego przez FHFA rocznego 

indeksu cen nieruchomości mieszkalnych w USA w styczniu: 

 

... najwyższą od 2014 roku roczną dynamikę publikowanego przez S&P/Case-Shiller indeksu 

cen nieruchomości mieszkalnych w USA w styczniu: 
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.. marcowy wzrost wartości publikowanych przez Conference Board wskaźników nastrojów 

konsumentów w USA: 

 

... oraz wzrost rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w Korei Południowej do najwyższego 

poziomu od 2011 roku: 

 

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. 

 

 

 

 


