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Tragiczna eksplozja w Bejrucie 

We wtorek stolicą Libanu wstrząsnęła niezwykle silna eksplozja - jak się uważa - 

zgromadzonych w tamtejszym porcie 2700 ton azotanu amonu. Eksplozja była odczuwalna 

nawet w odległości 240 km od miejsca wybuchy, a jej siła jest obecnie szacowana na 

odpowiednik kilkuset ton TNT. Na razie liczbę osób, które zginęły w wyniku tej eksplozji 

szacuje się na przynajmniej 100 osób, a liczbę rannych na przynajmniej 4000, ale biorąc pod 

uwagę skalę tej katastrofy najprawdopodobniej te liczby wzrosną w przyszłości.  

Gdyby potraktować tę tragedię jako pretekst do przyjrzenia się zachowaniu kursu libańskiej 

waluty czyli funta libańskiego, to odkryjemy, że w przeszłości było ono zaskakująco podobne 

do zachowania kursu polskiej waluty. W obu przypadkach stabilizacja kursu trwająca od lat 

50-tych do lat 70-tych i późniejsza stabilizacja od lat 90-tych była przedzielona okresem 

bardzo silnej dewaluacji obu walut.  

 

Libański rynek akcji jest bardzo słaby od 2008 roku. Jego BLOM Index spadł w tym roku do 

najniższego poziomu od 2004 roku zbliżając się do dolnego ograniczenia szerokiego 12-

letniego kanału trendu spadkowego.  
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Na wczorajszej sesji wzrosły wszystkie główne indeksy polskiego rynku akcji za wyjątkiem 

NCIndex (-0,4 proc.). WIG-20 zyskał 0,4 proc. i znalazł się ponownie w środku strefy 

trwającej od 2 miesięcy konsolidacji. Wśród indeksów sektorowych nowe przynajmniej 

rocznej maksima ustanawiały wczoraj WIG-BUDOW i WIB-LEKI.  

  

Cena kontraktów na S&P 500 wspięła się ponownie na swój najwyższy poziom od 24 lutego. 

W Azji dziś rano dominowały wzrosty. Najsilniej bo o +2,4 proc. zwyżkował Hang Seng. Swe 

nowe roczne maksimum ustanawiał koreański Kospi. Lekko spadały tylko malezyjski KLCI i 

Shanghai B-Share Index.   
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Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie 

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć lipcowy wzrost wartości publikowanego 

przez Singapore Institute of Purchasing & Materials Management wskaźnika PMI powyżej 

poziomu 50 pkt.: 

 

... silne odbicie z najniższego poziomu w historii zanotowanego w II kw. br. wartości 

publikowanego przez SECO wartości wskaźnika zaufania konsumentów w Szwajcarii w III 

kw. br.: 

 

.. trzeci z rzędu wzrost liczby sprzedanych we Francji w lipcu samochodów osobowych z 

zanotowanego w kwietniu najniższego poziomu w okresie minionych 50 lat: 
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... drugi z rzędu wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w Brazylii w czerwcu (-12,2 

proc. r/r): 

 

... oraz -7,4 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej (poza samochodami i motocyklami) 

w Rumunii w czerwcu: 

 

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 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). 

 

 

 

 


