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Historyczny rekord zamknięcia S&P 500 po raz pierwszy o prawie pół 

roku 

Na wczorajszej sesji S&P 500 zamknął się na najwyższym w historii poziomie. To pierwszy 

tego typu rekord tego indeksu od 19 lutego br. Szukając podobnych do obecnej sytuacji z 

przeszłości można uzyskać różne wyniki manipulując różnymi parametrami. Na przykład 

szukając epizodów historycznych, w których S&P 500 1) osiąga historyczny szczyt po raz 

pierwszy po przynajmniej 2) 5-miesięcznej przerwie 3) będąc przynajmniej 35 proc. powyżej 

swego półrocznego dołka znajdujemy tylko jeden precedens podobny do obecnego - sygnał z 3 

listopada 1982, kiedy gospodarka USA wydobywała się właśnie - podobnie jak obecnie? - z 

gospodarczej recesji. 

 

Luzując nieco te kryteria do S&P 500 1) osiąga historyczny szczyt po raz pierwszy po 

przynajmniej 2) 5-miesięcznej przerwie 3) będąc przynajmniej 24 proc. powyżej swego 

półrocznego dołka otrzymujemy dodatkowe sygnały 13 lutego 1991 (również po gospodarczej 

recesji) oraz 23 kwietnia 2019). 
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Luzując te kryteria jeszcze dalej: S&P 500 1) osiąga historyczny szczyt po raz pierwszy po 

przynajmniej 2) 4-miesięcznej przerwie 3) będąc przynajmniej 24 proc. powyżej swego 

półrocznego dołka dostajemy jeszcze jeden podobny do obecnego sygnał 23 listopada 1998 

(po kryzysie rosyjskim).  

 

WIG-20 ponownie odbił się we wtorek od poziomu podwójnego oporu wyznaczanego przez 

opadającą średnią 200-sesyjną oraz szczyty z czerwca i lipca (-1,2 proc.). NCIndex spadł o 2,9 

proc. ale ta słabość ominęła mWIG-40 (+0,3 proc.) oraz sWIG-80 (+0,1 proc.). Wśród 

indeksów sektorowych nowy rekord ustanowił WIG-INFO a wśród makroindeksów WIGTECH.  
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Pełznąc powoli ale systematycznie do góry cena kontraktów na S&P 500 osiągnęła po pół roku 

poziom swego historycznego szczytu z końca lutego. Również swe historyczne rekordy 

ustanowiły wczoraj Nasdaq Composite i Nasdaq 100. W Azji dziś rano lekką przewagę miały 

rynki spadające. Najwięcej o 1,9 proc. spadał filipiński PSEI, najsilniej o 0,7-0,8 proc. rosły 

indeksy w Korei Południowej i Australii.  

 

Kurs akcji spółki Vistal Gdynia (C/Z 0,1, wartość księgowa -14,9 mln zł, kapitalizacja 30,1 mln 

zł) zajmującej się wytwarzaniem i montażem stalowych konstrukcji spawanych wszelkiego 

typu, w tym dla sektora infrastrukturalnego, offshore, budownictwa kubaturowego oraz 

energetycznego od prawie 2 lat znajduję się w obrębie formacji "trójkąta symetrycznego" (?), 

zaś od kwietnia utworzył krótkoterminowy trend wzrostowy obecnie walcząc z oporem 

wytwarzanym przez opadającą średnią 200-sesyjną.  
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Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie 

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć -9,1 proc. roczną dynamikę PKB w Mongolii 

w II kw. br.:  

 

... -13,7 proc. roczną dynamikę PKB w Chile w II kw. br.: 

 

... trzeci z rzędu wzrost liczby wydanych w USA nowych pozwoleń na budowę oraz 

rozpoczętych budów w lipcu: 

 

... dane na temat wyników handlu zagranicznego Japonii w lipcu: 
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... oraz lekki spadek wielkości 12-miesięcznego deficytu budżetowego Polski w lipcu (-25,2 

mln zł): 

 

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 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). 

 

 

 

 


