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Amerykański dolar nadal słabnie 

Być może reagując na czwartkową deklarację przewodniczącego FED złożoną podczas 

wystąpienia Jerome Powella na konferencji w Jackson Hole o gotowości Rezerwy Federalnej 

do tolerowania przez dłuższy czas wyższych niż do tej pory poziomów dynamiki wskaźników 

inflacji w USA amerykański dolar kontynuował dziś rano swą rozpoczętą w marcu 

deprecjację względem euro. W ramach cyklu Kuznetsa można ją próbować utożsamiać z 

podobnymi falami słabości USD z lat 1985-1992 i 2000-2008. 

 

Do najniższego poziomu od września 2018 spadł również kurs USD/PLN. Również w tym 

przypadku łatwo stworzyć prostą formułę, która sugeruje podobieństwo obecnej sytuacji do 

tych z okolic dwu poprzednich gospodarczych recesji w USA (szare pionowe pasy na 

poniższym obrazku). 
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WIG-20 zanotował w ciągu dwu ostatnich sesji najsilniejszy spadek od miesiąca (-0,9 proc. w 

piątek i -1,6 proc. w poniedziałek osiągając w ten sposób dolne ograniczenie bardzo już 

wąskiej wstęgi Bollingera i zbliżając się do potencjalnego poziomu wsparcia wyznaczanego 

przez rosnące dolne ograniczenie hipotetycznego kanału trendu wzrostowego rozpoczętego w 

marcu. W poniedziałek traciły wszystkie główne polskie indeksy. 

  

Po wczorajszym lekkim spadku cena kontraktów na S&P 500 lekko rosła dziś rano (+0,25 

proc.). W Azji - jak to zwykle ostatnio - brak było dziś rano dominującej tendencji. Najsilniej 

- o +0,9 proc. - rosły koreański Kospi oraz tajwański TAIEX, ponad 1 proc. traciły główne 

indeksy w Australii, na Filipinach i w Nowej Zelandii.  
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Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie 

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć sierpniowe rekordy publikowanych przez 

SouFun-CREIS średniej i mediany cen nieruchomości w głównych metropoliach Chin: 

 

... 5-ty z rzędu wzrost publikowanego przez HALPIM PMI dla Węgier w sierpniu: 

 

... sierpniowy spadek publikowanego przez Markit wskaźnika PMI dla przemysłu w Polsce: 
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... oraz trzeci z rzędu wzrost wartości publikowanego przez NDC wskaźnika PMI dla 

przemysłu przetwórczego Tajwanu w sierpniu: 

 

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). 

 

 

 

 


