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Ciekawostka historyczna 

W ciągu 23 sesji od lutego do marca br. WIG-20 spadł tak silnie jak jedynie w okresie lipiec-

wrzesień 1998, gdy zbankrutowała Rosja i w okresie wrzesień-październik 2008, gdy 

zbankrutował bank Lehman Brothers. Te 3 sygnały pojawiały się kolejno 1 września 1998, 24 

października 2008 oraz 12-16 marca br.  

 

Jako ciekawostkę historyczną można potraktować fakt, że bardzo podobnie w marcu tego 

roku McClellan Summation Index dla NYSE spadł do poziomów rejestrowanych w okresie 
poprzednich 55 lat jedynie 2-krotnie: w sierpniu-wrześniu 1998 i październiku-grudniu 

2008: 

 

McClellan Summation Index powstaje przed dodawanie każdego dnia do jego poprzedniej 

wartości wskazań McClellan Oscillator, a ten ostatni liczony jest jako różnica pomiędzy 19 i 
39-sesyjnymi średnimi wykładniczymi z różnicy pomiędzy liczbą drożejących i liczbą 

taniejących akcji.  
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WIG-20 (+0,07 proc.) nie zdołał w środę pokonać poziomu oporu wyznaczanego przez szczyt 

z poprzedniego tygodnia, ale MACD dla tego indeksu kontynuował wzrost osiągając 

najwyższy poziom od miesiąca. Poza sWIG-iem 80, który minimalnie spadł (-0,01 proc.) 

pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji nieznacznie rosły (najsilniej NCIndex +0,9 

proc.; indeks najwyżej od początku września). Obecny poziom WIG-u 20 (1736,62 pkt.) jest 

nieodległy od 3 potencjalnych oporów wyznaczanych przez dolne ograniczenie konsolidacji 

indeksu z okresu czerwiec-sierpień (ok. 1790 pkt.), opadającą średnią 200-sesyjną (1789,5 

pkt.) oraz górne ograniczenie wstęgi Bollingera (1783,6 pkt.). 

  

Cena kontraktów na S&P 500 osiągnęła dziś rano najwyższy poziom od miesiące docierając w 

pobliże górnego ograniczenia wstęgi Bollingera. MACD po wygenerowaniu 1 października 

sygnały kupna kontynuował wzrost. W Azji dziś rano dominowały wzrosty. Na swój 

historyczny rekord wyszedł indeks giełdy nowozelandzkiej zamykając się powyżej poziomów 

z lutego i sierpnia. Spadały dziś jedynie główne indeksy giełd w Singapurze i Hongkongu. 

 

Kurs akcji spółki Auxilia (C/Z 4,6, C/WK 1,58, kapitalizacja 15,9 mln zł)  

działającej na rynku odszkodowawczym, w segmencie premium i skupiającej się na 
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najpoważniejszych wypadkach (ciężkie obrażenia lub śmierć), które pozwalają na uzyskanie 

najwyższych kwot odszkodowania spadł w latach 2018-2019 z 90 zł do 2,04 zł i od ponad 2-

lat znajduje się w obrębie konsolidacji przyjmującej postać trójkąta symetrycznego.  

 

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

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć -10 proc. roczną dynamikę produkcji 

przemysłowej w Niemczech w sierpniu: 

 

... najwyższy od 10 lat deficyt budżetowy w Niemczech w II kw. br: 
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... dane na temat wyników handlu zagranicznego Francji w sieprniu: 

 

... dane na temat wyników handlu zagranicznego Czech w sierpniu: 

 

... -8 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Czechach w sieprniu: 
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... -5,7 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej w Hiszpanii w sierpniu: 

 

... +2,1 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej we Włoszech w sierpniu: 

 

... wynoszący -25,1 mld zł 12-miesięczny deficyt budżetowy w Polsce w sierpniu: 
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... -2,1 proc. zannualizowaną dynamikę kredytu konsumpcyjnego w USA w sierpniu: 

 

... oraz dane na temat salda obrotów bieżących w Japonii 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. 

 

 

 

 


