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Najsilniejszy 7-sesyjny wzrost WIG-BANKI w jego
historii
W trakcie 7 sesji, które upłynęły od końca października, WIG-BANKI wzrósł o 30,4 proc. To
najsilniejszy 7-sesyjny wzrost tego indeksu w jego sięgającej początku 1997 roku historii.

Oczywiście te 2 domniemane precedensy dla obecnej sytuacji są od siebie zupełnie odmienne:
pierwszy ten z listopada 2008 pojawił się podczas sezonowej korekty trwającej "tradycyjnie"
do święta Trzech Króli następnego roku (6 stycznia 2009), ale jeszcze przed ostatnią falą
ówczesnej bessy wywołanej wybuchem globalnej Wielkiej Recesji, drugi z 10 kwietnia 2009
już po tej ostatniej fali bessy, na początku silnej cyklicznej hossy, która po nie nastąpiła. Te
dwa scenariusze mają oczywiście kilka cech wspólnych. W obu pomiędzy 4-tą a 12-tą sesją po
takim sygnale WIG-BANKI jest niżej niż w momencie generowania takiego sygnału. W obu
przypadkach w okolicach 30-tej i 45-tej sesji po sygnale jest wyżej, w obu w okolicach 64-tej
sesji po sygnale jest niżej i w obu począwszy od 76-tej sesji po sygnale silnie rośnie przez
powiedzmy 20 miesięcy. To oczywiście niewiele warte, ale można próbować z tego wyciągnąć
wniosek i zbliżającej się listopadowej korekcie ostatniego rekordowego wzrostu, późniejszym
dokończeniu sezonowej zwyżki (tradycyjnie do święta Trzech Króli), potem być może jakimś
osłabieniem w I kw. (wynikającym z realizacji strat podatkowych przez inwestorów z
Londynu i Tokio przed zakończeniem pod koniec marca ich roku podatkowego) i wreszcie
późniejszych trwalszych wzrostach.

WIG-20 rosnąc we wtorek (+0,8 proc.) 7-mą wzrostową białą świecą (łącznie w ciągu 7 sesji
wzrósł o 17,4 proc. czyli najsilniej od ponad 11 lat) uderzył ponownie w górne ograniczenie

Materiał wykonany na zlecenie Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

wstęgi Bollingera i opadającą średnią 200-sesyjną zamykając się najwyżej od początku
września. Standardowy MACD osiągając najwyższy poziom od końca sierpnia potwierdzał na
razie ten wzrost. Wszystkie pozostałe główne indeksy GPW również rosły we wtorek
(najsilniej o 1,3 proc. mWIG-40).

Cena kontraktów na S&P 500 lekko spadała dziś rano (-0,5 proc.) nadal pozostając poziomu
poziomu swego wrześniowego szczytu. Standardowy MACD nadal nie potwierdzał przebicia
poziomu szczytu z pierwszej połowy października. W Azji dziś rano rosły jedynie główne
indeksu giełd w Malezji i Japonii (+0,7-0,8 proc.), pozostałe zaś indeksy spadały (najsilniej
indonezyjski JCI). W trakcie sesje swe przynajmniej roczne maksima zaliczyły japoński
Nikkei 225, tajwański TAIEX oraz koreański KOSPI.

Spółka Airway Medix (C/WK 3,89, kapitalizacja 120 mln zł) została w tym miejscu
wspomniana 24 lutego br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 0,516 zł. We
wtorek jedna akcja spółki kosztowała 2,05 zł. Osiągnięcie przez kurs akcji poziomów
szczytów z 2015 i 2017 roku czyni przesłanki stojące za zwróceniem uwagi na akcje tej spółki
9 miesięcy temu nieaktualnymi.
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Z ciekawszych danych makroekonomicznych, które zostały opublikowane w kraju i na świecie
w ciągu minionych 24 godzin, można wymienić wzrost do najwyższego poziomu od 1,5 roku
publikowanego przez Melbourne Institute wskaźnika oczekiwań konsumentów w Australii w
listopadzie:

... dane o rocznej dynamice produkcji samochodów w Chinach w październiku:
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... dane na temat salda obrotów bieżących Turcji we wrześniu:

... +6,6 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Brazylii we wrześniu:

... -7,5 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowe w Meksyku we wrześniu:
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... najwyższą od 1999 roku wartość wyników publikowanego przez RICS sondażu na temat
salda obserwowanych w okolicy zmian cen nieruchomości mieszkalnych w Anglii i Walii w
październiku:

... oraz dane z Niemiec na temat rocznej dynamiki CPI i zharmonizowanego CPI 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
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