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Optymistyczne prognozy międzynarodowych instytucji finansowych 

na 2021 rok 

Główne międzynarodowe instytucje finansowe są generalnie optymistycznie nastawione, jeśli 

chodzi o tempo wzrostu gospodarczego na świecie w przyszłym roku. Po bardzo silnym 

spadku w bieżącym roku roczna dynamika realnego PKB na świecie w 2021 roku jest 

szacowana na +4,2 proc. przez Bank Światowy, +4,8 proc. przez EUI (Economist Intelligence 

Unit) oraz na +5,3 proc. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Te prognozy generalnie 

sugerują dla świata na lata 2020-2021 gospodarczy scenariusz dosyć podobny do tego, które 

rozegrał się w latach 2009-2010. 

 

Nieco bardziej zniuansowana jest prognoza OECD, która wyróżnia dwa scenariusze: "single 

hit scenario", w którym apogeum pandemii jest już za nami oraz "double hit scenariuo", w 

którym jesienią i zimą pandemia ponownie uderzy z dużą siłą (patrz niedawno wprowadzony 

drugi okres kwarantanny w Izraelu). Jednakże w obu scenariuszach według OECD globalny 

realny PKB w przyszłym roku będzie wyższy niż w roku bieżącym: o 5,2 proc. w pierwszym - 

optymistycznym - scenariuszu i o 2,8 proc. w drugim (pesymistycznym).  
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WIG-20 po trzecim z rzędu spadku na środowej sesji (-0,3 proc.) zamknął się najniżej od 

czasu 3-miesięcznego dołka z 8 sierpnia. Podobne niewielkie spadki zanotowały wczoraj 

wszystkie główne indeksy polskiego rynku akcji.  

  

Po dwu sesjach wzrostu cena kontraktów na S&P 500 ustabilizowała się dziś rano na 

poziomie z wczorajszego zamknięcia. W Azji "tradycyjnie" ostatnio brak było we wtorek 

dominującej tendencji. Najsilniej o 1 proc. zwyżkowały tajwański Taiex oraz australijski All 

Ordinaries, 1,2 proc. spadał filipiński PSEi.  
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Kurs akcji spółki Bioton (C/WK 0,65, kapitalizacja 386 mln zł) zajmującej się produkcją oraz 

dystrybucją produktów biotechnologocznych oraz leków generycznych naruszył w tym roku 

długoterminową linię oporu przechodzącą przez szczyty z 2006, 2016, 2018 i 2019 roku 

wcześniej testując poziom historycznego minimum z 2013 roku, a obecnie nadal przebywając 

nad poziomem rosnącej średniej 200-sesyjnej. Sytuacja techniczna kursu akcji jest niejasna, 

ale wydaje się najbardziej przypominać tą z połowy 2014 roku, z okresu korekty spadkowej, 

która nastąpiła po przełamaniu poprzedniej linii długoterminowej formacji wachlarza.  

 

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie 

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć spadek rocznej dynamiki CPI i "core" CPI w 

Wielkiej Brytanii w sierpniu do najniższego poziomu od 5 lat: 
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... +1,5 proc. roczną dynamikę publikowanego przez Acadata Ltd. indeksu cen nieruchomości 

mieszkalnych w Wielkiej Brytanii w sierpniu: 

 

... historyczny rekord publikowanego przez First National Bank indeksu cen nieruchomości 

mieszkalnych w RPA w sierpniu (+2,8 proc.): 

 

... dane na temat wyników handlu zagranicznego strefy euro w lipcu: 
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... najniższą od 7 lat roczną dynamikę publikowanego przez CSO indeksu cen nieruchomości 

mieszkalnych w Irlandii w lipcu (-0,5 proc. r/r): 

 

... dane na temat salda obrotów bieżących Wietnamu w II kw. br.: 

 

... -8,9 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w RPA w lipcu: 
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... +4 proc. roczną dynamikę wskaźnika inflacji bazowej (bez cen żywności i energii) w Polsce 

w sierpniu: 

 

... historyczny rekord publikowanego przez NAHB-Wells Fargo wskaźnika koniunktury 

panującej na rynku deweloperskim w USA we wrześniu: 

 

... oraz +5,1 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w USA 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 inwestycyjnych. 

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 finansowych 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 

jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 

 

 

 

 


