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Epicentrum pandemii w Ameryce Łacińskiej i na południu USA 

USA nadal pozostają globalnym liderem pod względem liczby rejestrowanych codziennie 

nowych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Pierwsza dziesiątka stanów USA z 

największą liczbą nowych zarażeń wczoraj to stany południowe: Floryda (+12624), Teksas 

(+9156), Kalifornia (+8350), Georgia (+3643), Tennessee (+3314), Północna Karolina 

(+1999), Alabama (+1956), Luizjana (+1705), Południowa Karolina (+1520) i Arizona 

(+1357). Co ciekawe jednak pomimo wzrostu dziennej liczny nowych potwierdzonych 

przypadków do rekordowych poziomów, liczna zgonów przypisanych w USA COVID-19 spada 

od połowy kwietnia i w ciągu poprzednich 7 dni oscylowała pomiędzy 359 a 1174. 

 

Jeśli połączyć to z faktem, że w pierwszej 10-tce rankingu krajów uszeregowanych pod względem 

oczekiwanej za tydzień liczny nowych zarażeń (iloczyn bieżącej dynamiki i liczny wykrytych zarażeń w 

poprzednim tygodniu) krajów jest 5 krajów Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Meksyk, Kolumbia, Argentyna i Peru) 

widać, że Ameryka Łacińska stała się w ostatnim okresie nowym epicentrum pandemii. Pozostałe kraje w 

pierwszej 10-tce to USA, Indie, RPA, Rosja i Arabia Saudyjska. 
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NCIndex był w poniedziałek "tradycyjnie" najsilniejszym polskim indeksem (+2,2 proc.), ale 

rosły również - od +0,2 do +0,9 proc. - pozostałe główne indeksy GPW. Wśród indeksów 
sektorowych nowe przynajmniej roczne maksima ustanowiły wczoraj WIG-GORNIC oraz WIG-

INFO. 

  

Cena kontraktów na S&P 500 próbowała się dziś odbić w górę (+0,5 proc.) po wczorajszym 

odbiciu w dół od górnego ograniczenia wstęgi Bollingera. Nadal najbardziej 

prawdopodobnym scenariusze wydaje się przełamanie kolejnej linii formacji wachlarza i 
zejście do hipotetycznego dolnego ograniczenia rozpoczętego w marcu kanału trendu 

wzrostowego. W Azji dziś rano przeważały spadki (najsilniejsze w przypadku indeksów Chin 

kontynentalnych; Shanghai Composite -1,5 proc.; Shanghai B-share Index -2,3 proc. ).  
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Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie 

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć majowe odbicie w górę rocznej dynamiki 

sprzedaży detalicznej w Turcji (-16,7 proc.): 

 

... minimalne odbicie w górę rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Turcji w maju 

(+30,7 proc.): 

 

...+8,6 proc. roczną dynamikę publikowanego przez REINZ indeksu cen nieruchomości 

mieszkalnych w Nowej Zelandii w czerwcu: 
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... silny wzrost rocznej dynamiki publikowanej przez BRC wartości sprzedaży detalicznej w 

Wielkiej Brytanii w czerwcu (+3,4 proc.): 

 

....+6,1 proc. roczną dynamikę zużycia energii elektrycznej w Chinach w czerwcu: 

 

... najniższą od przynajmniej 1976 roku -23,7 proc. roczną dynamikę PKB w Singapurze w II 

kw. br.: 
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... silne odbicie w górę publikowanego przez National Australia Bank wskaźnika zaufania 

australijskich przedsiębiorców w czerwcu: 

 

... -11 proc. roczną dynamikę sprzedaży pojazdów w Wietnamie w czerwcu: 
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... wynoszącą - według wstępnych danych - 46,4 mld USD nadwyżkę w handlu zagranicznym 

Chin w czerwcu: 

 

... oraz najniższą od 2009 roku roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Japonii w maju (-

24,1 proc.): 

 

Wojciech Białek 
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Zastrzeżenie prawne 

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 inwestycyj-nych. 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 finanso-wych 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 

stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz.1231). 

 

 

 

 


