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Pandemia koronawirusa w Europie na razie nie zwalnia 

Na razie brak jakichś poważniejszych sygnałów, że tempo przyrostu potwierdzonych testami 

zachorowań na COVID-19 w naszym kraju słabnie podobnie zresztą jak w UE (+Wielka 

Brytania). W obu przypadkach tygodniowy przyrost zachorowań był w ostatnich dniach 

rekordowy. 

 

W ogólnoświatowym zestawieniu krajów uszeregowanych pod względem liczby 

potwierdzonych w ciągu poprzednich 2 tygodni testem przypadków zarażenia Polska znajduje 

się obecnie na 18-tym miejscu. W czołówce tego zestawienia dominują zdecydowanie kraje 

europejskie.  
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Pod względem udziału liczby testów zakończonych pozytywnym (potwierdzającym zarażenie) 

wynikiem Polska trafiła w ciągu minionych 13 dni na 4-te miejsce w Europie (21,1 proc.) za 

Czechami, Holandią i Słowenią. 

 

Oczywiście jednak powyższe dane należy traktować z dystansem, bo w dużej mierze wynikają 

one z relatywnie niewielkiej liczby testów wykonywanych w naszym kraju (w przeliczeniu na 

głowę mieszkańca mniej testów robi się obecnie tylko w Bułgarii, Estonii i na Węgrzech.  
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W piątek WIG-20 spadł po raz kolejny do najniższego poziomu od 3 kwietnia (-1,7 proc.) 

notując zarazem największy tygodniowy spadek (-7,9 proc.) od lutego-marca br., kiedy na 

rynkach akcji trwała pierwsza fala paniki wywołanej pojawieniem się pandemii 

koronawirusa. Standardowy MACD potwierdzał ten spadek WIG-u 20 osiągając najniższy 

poziom od pierwszej dekady kwietnia. W piątek spadały również pozostałe główne indeksy 

polskiego rynku akcji, a największy notował NCIndex (-3,5 proc.).  

   

Cena kontraktów na S&P 500 po piątkowym spadku do najniższego poziomu od ostatniej 

dekady września dziś rano - w przeddzień wyborów prezydenckich w USA - minimalnie rosła. 
W Azji dziś rano brak było dominującej tendencji, najsilniej o 1,4-1,5 proc. rosły Hang Seng, 

Kospi i Nikkei, zaś największy spadek notował Shanghai B-Share Index (-1 proc.).  
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Spółka ZPUE (C/Z 3,4, C/WK 0,5, kapitalizacja 165 mln zł) będącej producentem aparatury 

rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.  była w tym miejscu już wspominana 25 
listopada 2019 oraz 15 czerwca 2020. Obecnie kurs akcji spółki po przełamaniu linii wsparcia 

kanału średnioterminowego trendu wzrostowego zbliża się się do poziomu wsparcia 

wyznaczanego przez szczyt z lutego 2019 (116 zł) oraz dołki z listopada 2019 (113 zł) i marca 

2020 (111 zł). 

 

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

od piątku, można wymienić -14,8 proc. roczną dynamikę liczby zarejestrowanych nowych 

samochodów osobowych w Japonii we wrześniu: 

 

... dane na temat salda w handlu zagranicznym Turcji we wrześniu: 
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... historyczny rekord publikowanego przez Nationwide indeksu cen nieruchomości 

mieszkalnych w Wielkiej Brytanii w październiku (+5,7 proc. r/r): 

 

... +0,5 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Szwajcarii we wrześniu: 

 

... roczne dynamiki CPI i zharmonizowanego CPI we Francji w październiku: 
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... -5,8 proc. roczną dynamikę PKB w Czechach w III kw. br.: 

 

... +3 proc. roczną dynamikę CPI w Polsce w październiku: 

 

 

... -4,3 proc. roczną dynamikę PKB w strefie euro w III kw. br.: 
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... najwyższą od 7 lat wartość publikowanego przez China Federation of Logistics&Purchasing 

wskaźnika PMI dla usług w Chinach w październiku: 

 

... oraz nowe historyczne rekordy średniej i mediany cen nieruchomości mieszkalnych w 

Chinach w październiku: 

 

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. 

 

 

 

 


