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Na początku września padł nowy rekord liczby zakażeń SARS-CoV-2 

na świecie 

W pierwszej dekadzie września tygodniowa liczba wykrytych na świecie nowych zarażeń 

wirusem SARS-CoV-2 osiągnęła nowy szczyt sięgając poziomu prawie 1,9 miliona. Nieco 

pocieszające jest to, że tygodniowa liczba przypisanych COVID-19 zgonów na świecie (ponad 

42 tysiące) nie tylko nie przekroczyła rekordowego poziomu z kwietnia, ale również 

pozostała niższa od sierpniowego szczytu. Może to sugerować, ale spadającą (co dosyć 

naturalne przy epidemiach) zjadliwość zarazka, albo doskonalenie metod radzenia sobie z 

infekcją stosowanych przez lekarzy. 

 

Na czele globalnego rankingu pod względem tygodniowej liczny nowych przypadków nadal 

znajdują się 3 ludne kraje, czyli Indie, USA i Brazylia, chociaż w tych dwu ostatnich widoczny 

jest od końca lipca spadek liczby nowych zarażeń. 
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Ale oczywiście opieranie się na bezwzględnej liczbie przypadków może być mylące, bo 

ukrywać jakiej lokalne wybuchy epidemii w mniejszych krajach. Przykładem z ostatniego 

okresu może być Izrael, gdzie w maju wydawało się, że epidemia została całkowicie 

opanowana, a obecnie liczba nowych przypadków zarażenia na milion mieszkańców kraju 

jest ponad 2-krotnie większa niż w Brazylii i 30-krotnie większa niż w Polsce.  

 

WIG-20 rosnąc wczoraj o 2,3 proc. wykonał ruch powrotny do przełamanej wcześniej linii 

wsparcia przechodzącej przez dołki indeksu z czerwca i lipca. Wszystkie inne główne indeksy 

polskiego rynku akcji rosły wczoraj jeszcze silniej, a największe odbicie zanotował NCIndex 

(+6,6 proc.). 
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Po odbiciu się w środę od dolnego ograniczenia wstęgi Bollingera cena kontraktów na S&P 

500 stabilizowała się wczoraj i dziś rano w zakresie wyznaczonym przez środową sesję. W 

Azji brak było w piątkowy poranek dominującej tendencji: najsilniej o 2 proc. rósł główny 

indeks giełdy w Indonezji, największy spadek notował australijski All Ordinaries (-0,8 proc.).  

  

Kurs akcji spółki Rank Progress (C/Z 5,5, C/WK 0,16, kapitalizacja 63,2 mln zł) działającej w 

branży inwestycyjno-deweloperskiej przełamał na przełomie wiosny i lata opadającą linię 4-

letniego trendu spadkowego oraz poziom szczytu z końca 2019 roku. Za pozytyw można uznać 

fakt, że kurs w dołku z początku kwietnia nie zdołał przełamać historycznego minimum z 

początku 2016 roku. Główną wadą tego wykresy wydaje się być fakt, że dwa poprzednie 

kluczowe lokalne szczyty ceny akcji spółki ustanowione zostały w 2012 (marzec) i 2016 roku 

(maj). Cykl 4-letni? 
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Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie 

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć informacje na temat rocznej dynamiki 

głównych wskaźników inflacji w Norwegii w sierpniu: 

 

... dane na temat wysokości bilansu handlu zagranicznego Białorusi w lipcu: 

 

... dane na temat rocznej dynamiki produkcji i sprzedaży samochodów w Chinach w sierpniu: 
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... -8,3 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowe we Francji w lipcu: 

 

... -7,6 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej we Włoszech w lipcu: 

 

...-11,9 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłu przetwórczego w RPA w lipcu: 
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... najwyższą od grudnia 2017 roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Brazylii w lipcu: 

 

... +1,2 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Malezji w lipcu: 

 

... oraz dane na temat rocznej dynamiki CPI i zharmonizowanego CPI w Niemczech w 

sierpniu: 

 

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). 

 

 

 

 


