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Dziś wybory prezydenckie w USA 

Na nowozelandzkiej giełdzie kontraktów politycznych PredictIt można obstawiać swoimi 

pieniędzmi różne potencjalne ważne wydarzenia. Na przykład czy Rakietowy Kim 31 grudnia 

br. nadal będzie liderem Korei Północnej. 

 

Ale są też mniej poważne kontrakty na przykład na to, jak będzie wyglądała po dzisiejszych 

wyborach większość w Izbie Reprezentantów i Senacie USA. Jak widać poniżej najwięcej 

można było zarobić w ostatnich miesiącach na kontrakcie reprezentującym większość partii 

demokratycznej w obu izbach kongresu Stanów Zjednoczonych. 
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Podobnie zresztą było w przypadku kontraktu Trump czy Biden na prezydenta, gdzie wybuch 

pandemii koronawirusa zdecydowanie wpłynął na zmniejszenie szacowanych przez 

aktywnych na rynku PredictIt graczy szans obecnego prezydenta na reelekcję.  

 

Tym niemniej w ciągu ostatnich 3 tygodni gwałtownie taniały na giełdzie PredictIt kontrakty 

obstawiające większą niż 10,5 pkt. proc. przewagę kandydata demokratów nad kandydatem 

republikanów, jeśli chodzi o liczbę oddanych głosów Amerykanów. Podobnie taniał kontrakt 

obstawiający przewagę demokratów w przedziale pkt. 9-10,5 proc. Natomiast na swój 

historyczny rekord wyszła cena kontraktu zakładającego przewagę demokratów w przedziale 

pkt. 7,5-9 proc. 
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WIG-20 zanotował wczoraj najsilniejszy wzrost od 28 września (+2,6 proc.). Najsilniej rósł 

wczoraj NCIndex (+4,7 proc.), który na razie broni poziomu dołka z początku września.  

   

Cena kontraktu na S&P 500 obroniła poziom wrześniowego dołka i zanotowała w 

poniedziałek 1,1 proc. wzrost, który był kontynuowany we wtorek rano (+0,5 proc). W Azji 

dziś rano minimalnie tracił jedynie indeks giełdy w Malezji. Reszta głównych indeksów lekko 

zwyżkowała, a najsilniejszy 2,1 proc. wzrost notował Hang Seng.  
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Kurs akcji spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń (C/Z 9, C/WK 1,13, kapitalizacja 19,1 mld 

zł) osiągnął pod koniec września trzy potencjalne poziomy wsparcia: dolnego ograniczenie 

kanału długoterminowego trendu spadkowego, dolne ograniczenie kanału 

średnioterminowego trendu spadkowego oraz poziom sugerowany przez rozmiary 

opuszczonej dołem we wrześniu konsolidacji z okresu marzec-wrzesień. Na wykresie kursu 

akcji PZU można się również doszukiwać 4-letniego cyklu ("cykl prezydencki") z dołkami w 

czerwcu 2012 oraz wrześniu 2016, ale oczywiście giełdowa historia tej spółki jest za krótka, 

by przywiązywać do tego przesadną wagę. 

 

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

od piątku, można wymienić najwyższą od przełomu 2015 i 2016 roku średnią cenę mieszkań 

w Kijowie (1750 USD za metr): 

 

... październikową wartość publikowanego przez HALPIM wskaźnika PMI dla Węgier: 
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... najwyższą od lutego 2018 wartość publikowanego przez Swedbank wskaźnika PMI dla 

przemysłu Szwecji w październiku: 

 

... październikowe wartości publikowanych przez Procure.ch&CreditSuise wskaźników PMI 

dla przemysłu i usług Szwajcarii: 

 

... najwyższą od ponad roku wartość publikowanego przez NIMA wskaźnika PMI dla Norwegii 

w październiku: 
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... rekord cen mieszkań w Norwegii w październiku (+10,8 proc.): 

 

... rekord publikowanego przez Oesterreichische Nationalbank indeksu cen nieruchomości 

mieszkalnych w Austrii w III kw. br. (+9,5 proc. r/r): 

 

... najniższą od przynajmniej 9 lat wartość zagranicznego długu Rosji w II kw. br.: 
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... najwyższą od 2018 roku wartość wskaźników PMI i PMI Prices dla przemysłu USA w 

październiku: 

 

... oraz wartości publikowanych przez China Federation of Logistics & Purchasing 

wskaźników PMI dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw sektora przetwórczego 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. 

 

 

 

 


