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Rozpoczęło się IPO Allegro 

Rozpoczęła się pierwsza oferta publiczna akcji Allegro, która ma szanse stać się jedną z 

największych w historii polskiego rynku kapitałowego, a sama spółka uzyskać jedną z 

największych na GPW kapitalizacji. Jak się wydaje właściciele spółki postanowili spróbować 

wykorzystać do częściowej realizacji zysków tegoroczny boom w handlu internetowym 

wywołany pandemią koronawirusa. W jednym z tegorocznych rankingów wielkości spółek e-

commerce na świecie opublikowanym przez SimilarWeb pod względem miesięcznej liczby 

odwiedzin Allegro znalazło się na 10-tym miejscu (193,9 mln odwiedzin miesięcznie). Można 

przy tej okazji przyjrzeć się wykresom 3-ech spółek, które w tym zestawieniu zajęły podium. 

Na pierwszym miejscy z ponad 20-krotnie większą niż Allegro liczbą odwiedzin znalazł się 

Amazon. 

 

Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął z ponad 9-krotnie większą niż Allegro miesięczną 

liczbą odwiedzin eBay: 
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Na trzecim miejscu w tym rankingu znalazł się chiński AliExpress należący do AliBaby (ale oczywiście 
AliBaby prowadzi o wiele szerszą działalność niż tylko e-commerce): 

 

Po silnym spadku we wtorek WIG-20 odbił się w środę o +0,6 proc. w górę. Tego wzrostu nie 

potwierdzał MACD, który ustanowił swój nowy 5-miesięczny dołek. Od +0,5 do +1 proc. rosły 

wczoraj również wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji. Minimalnie 

pogłębił swój 11-letni dołek indeks WIG-BANKI (-0,1 proc.). W trakcie wtorkowej sesji nowe 

minimum zaliczył też makroindeks WIG_MS_FIN.  
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Po wczorajszym odbiciu w górę dziś rano cena kontraktów na S&P 500 notowała minimalny 

wzrost (+0,1 proc.). W Azji w środowy poranek brak było dominującej tendencji. Silnie bo aż 

o 2,3 proc. rósł australijski All Ordinaries, natomiast najmocniej bo o 0,6 proc. spadały 

gówne indeksy giełd w Indonezji i Malezji.   

 

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

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć historyczny rekord deficytu budżetowego 

Niemiec w sierpniu (-40,4 mld euro w sierpniu): 
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... wrześniowy spadek wartości publikowanego przez CBI wskaźnika bilansu wolumenu 

zamówień w Wielkiej Brytanii: 

 

... drugi z rzędu spadek rocznej dynamiki aktywów banku centralnego w Polsce (+32,4 proc. 

r/r): 

 

... najniższy w okresie minionych przynajmniej 22 lat poziom rocznej dynamiki pożyczek dla 

krajowych podmiotów w Polsce (+0,1 proc.): 

 

... nowy przynajmniej 22-letni rekord rocznej dynamiki agregatu pieniężnego M1 (+34,2 

proc.): 
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... wzrost wartości publikowanego przez DG ECFIN wskaźnika zaufania konsumentów w strefie euro we 
wrześniu: 

 

... 13-letni rekord zannualizowanej liczby sprzedanych domów na rynku wtórnym w USA w 

sierpniu: 

 

... nowy rekord średniego poziomu cen nieruchomości na rynku wtórny w USA w sierpniu: 
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... wynoszący -25,1 mld zł 12-miesięczny deficyt budżetowy Polski w sierpniu: 

 

... oraz najwyższą od 4 lat nadwyżkę w handlu zagranicznym Tajlandii 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. 

 

 

 

 


