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Coś tu się chyba nie zgadza
Seszele (94 tysiące mieszkańców) i Malediwy (360 tysięcy mieszkańców) to niewielkie
wyspiarskie państwa ulokowane na Oceanie Indyjskim. Ponieważ turystyka po podstawa ich
gospodarek, to władze tych krajów bardzo starały się by proces szczepienia mieszkającej tam
ludności przebiegał bardzo sprawnie. I rzeczywiście pod względem liczby szczepionek
podanych już na 100 osób Seszele są na drugim miejscu na świecie (133) za Gibraltarem
(221), a Malediwy też dosyć wysoko bo na 19-tym miejscu na świecie (82). Dla Polski ten
wskaźnik to niecałe 42 proc.

Tymczasem właśnie Malediwy wyszły na pierwsze miejsce na świecie pod względem
wykrywanych na głowę mieszkańca nowych przypadków COVID-10, a Seszele są na drugim
miejscu zapewne tylko dlatego, że w Macrobondzie od piątku nie zmieniła się liczba
zarażonych, co jest nienaturalne i sprzeczne z innymi źródłami, które dla tego kraju podają
choćby 580 nowych przypadków wczoraj. Te 580 nowych przypadków dla kraju liczącego
sobie niecałe 100 tysięcy mieszkańców można porównać do 1109 wczorajszych przypadków w
Polsce, która ma ok. 400 razy więcej ludności.
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To niewątpliwie bardzo zaskakujące rezultaty i światowe media zwróciły na nie uwagę już w
minionym tygodniu. Na Seszelach większość szczepionek pochodzi od chińskiej firmy
Sinopharm, a reszta to szczepionki produkowane w Indiach na licencji AstraZeneki.
Równocześnie jednak tamtejsze władze zapewniły, że żadna z zaszczepionych osób nie
zmarła. Zapewne trzeba będzie trochę poczekać na jakieś sensowne wyjaśnienie tego trochę
nieoczekiwanego fenomenu.
WIG-20 obronił wczoraj poziom wsparcia wyznaczanego przez styczniowy szczyt i wzrósł o
1,7 proc. Standardowy MACD dla tego indeksu krótkoterminowo potwierdzał ten ruch rosnąc
nad swoją zwyżkującą linią sygnału, chociaż równocześnie generował średnioterminową
dywergencję pozostając poniżej poziomów swoich szczytów z zeszłego roku. sWIG-80
ustanowił swój najwyższy poziom od 2007 roku. NCIndex spadł o 0,3 proc. Wśród indeksów
sektorowych przynajmniej roczne rekordy ustanowiły WIG-BUDOW, WIG-MEDIA, WIGMOTO, WIG-NRCHOM oraz WIG-PALIWA. Wśród makroindeksów przynajmniej roczne
maksimum ustanowił WIG.MS-PET.

Cena kontraktów na S&P 500 po przełamaniu w ubiegłym tygodniu kolejnej domniemanej
linii wachlarza wykonała wczoraj ruch powrotny i dziś rano rosła nadal o 0,36 proc.
Standardowy MACD nie potwierdzał tego ruchu nadal pozostając poniżej spadającej linii
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sygnału. W Azji rosły dziś wszystkie główne indeksy. Najsilniej - o 5,2 proc. - tajwański
TAIEX.

Akcje spółki Atal (C/Z 12, C/WK 2,11, kapitalizacja 2,01 mld zł) zostały w tym miejscu
wspomniane 28 listopada 2019 roku. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie
36,20 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 52 zł. Osiągnięcie przez kurs
akcji spółki okolic górnego ograniczenia długoterminowego kanału trendu wzrostowego oraz
osiągnięcie okolic celu sugerowanego przez rozmiary formacji podwójnego dna z okresu
marzec 2020-styczeń 2021 czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki
nieaktualnymi.

Kurs akcji spółki Open Finance (C/WK 0,43, kapitalizacja 9,17 mln zł) prowadzącej
działalność w zakresie pośrednictwa finansowego od 10 lat porusza się w obrębie kanału
długoterminowego trendu spadkowego znajdując się obecnie poniżej swojej spadającej
średniej 200-sesyjnej.
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Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie
w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć roczne dynamiki produkcji przemysłowej i
sprzedaży detalicznej w Chinach w kwietniu:

... wyniki handlu zagranicznego Polski w marcu:
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... +3,9 proc. roczną dynamikę wskaźnika inflacji bazowej (poza cenami żywności i energii) w
Polsce w kwietniu:

... oraz wartość publikowanego przez NAHB-Well Fargo wskaźnika koniunktury w branży
deweloperskiej w USA w maju:

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
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