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W Polsce najmniej testów na COVID-19 na głowę mieszkańca w 

Europie 

Tygodniowa liczba potwierdzonych pozytywnym wynikiem testu przypadków COVID-19 w 

Europie (a dokładniej na obszarze UE+Wielka Brytani+Norwegia+Islandia+Liechtenstein) 

przekroczyła we wrześniu poziom szczytu z kwietnia i zbliża się do 300 tysięcy.  

 

Jak widać najwyższy procent testów kończy się obecnie pozytywnym wynikiem 

(potwierdzeniem obecności wirusa) w Hiszpanii, Czechach, na Węgrzech i w Rumunii, a 

najmniejszy na Łotwie, na Cyprze, w Finlandii, Litwie i Danii. Nasz kraj plasuje się 

generalnie w środku stawki z 3,5 proc. wynikiem.  
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Warto jednak pamiętać, że te wyniki mogą być pochodną dwu zjawisk: dużego nasilenia 

pandemii lub małej liczby przeprowadzanych testów. Powyższe wyniki można więc próbować 

weryfikować sprawdzając liczbę testów na COVID-19 przeprowadzaną w poszczególnych 

krajach na głowę mieszkańca. I tu otrzymujemy zaskakujący wynik: spośród krajów 

europejskich dla których dostępne są te dane Polska znajduje się na ostatnim miejscu pod 

względem skali przeprowadzanych testów na głowę mieszkańca. 

 

Przykładowo w Polsce przeprowadza się na głowę mieszkańca 3 razy mniej testów niż w 

Szwecji, prawie 7 razy mniej niż w Wielkiej Brytanii i prawie 15 razy mniej niż w Danii. 

Należy tylko mieć nadzieje, że rząd wie co robi, bo jeśli nie to taka strategia może skończyć 

się podobnie jak w Czechach, gdzie w tym tygodniu minister zdrowia podał się do dymisji po 

tym jak spadła na niego fala krytyki za sposób zarządzania walką z pandemią. 
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Spadły wczoraj wszystkie główne indeksy polskiego rynku akcji (najsilniej o 1,4 proc. 

NCIndex). WIG-20 stracił 0,5 proc., ale nie spadł poniżej poziomu dołka sprzed 2 sesji. Nowe 

5-miesięczne minimum standardowego MACD dla WIG-u 20 potwierdziło trwanie 

krótkoterminowego trendu spadkowego. Nowy 11-letni dołek zaliczył WIG-BANKI. Również 

nowe przynajmniej 6-letnie minimum zanotował makroindeks WIG_MS_FIN.  

  

Cena kontraktów na S&P 500 zamknęła się wczoraj najniżej od końca lipca a dziś rano 

spadała o dalsze 0,5 proc. ocierając się o spadające dolne ograniczenie wstęgi Bollingera. 

Nowe 5-miesięczne minimum standardowego MACD potwierdzało trwanie 

krótkoterminowego trendu spadkowego. W Azji dziś rano nie spadał jedynie malezyjski KLCI. 

Ponad 2 proc. zniżki notowały koreański Kospi i tajwański TAIEX.  

 

 

Spółka Delko (C/Z 10,7, C/WK 1,89, stopa dywidendy 1,5 proc., kapitalizacja 18,3 mln zł) 

została w tym miejscu wspomniana 16 października ub. r. Tego dnia kurs akcji spółki 
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zamknął się na poziomie 9,50 zł. Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała na zamknięcie 30,6 

zł. Osiągnięcie przez kurs górnych ograniczeń kanałów trendów wzrostowych - 

średnioterminowego i długoterminowego - czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na 

akcje tej spółki 11 miesięcy temu nieaktualnymi.  

 

Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie 
w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć +2,9 proc. roczną dynamikę CPI w Polsce w 

sierpniu: 

 

... +0,5 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce w sierpniu: 
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... 4-ty z rzędu wzrost publikowanego przez GUS wskaźnika koniunktury gospodarczej w przemyśle 
przetwórczym w Polsce we wrześniu: 

 

... lekki wzrost publikowanego przez GUS wskaźnika zaufania konsumentów w Polsce we 

wrześniu: 

 

... +5,3 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Tajwanie w sierpniu: 
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... 4-letnie maksimum wysokości stopy bezrobocia w Izraelu w sierpniu: 

 

... najwyższą od 10 lat wysokość nadwyżki obrotów bieżących Chile w II kw. br.: 

 

... -5,3 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Ukrainie w sierpniu: 
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... oraz +7,7 proc. roczną dynamikę zużycia energii elektrycznej w Chinach 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. 

 

 

 

 


