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Historyczny rekord koreasńkiego Kospi 

Jakkolwiek Południowa Korea była po Chinach drugim krajem, który padł ofiarą tegorocznej 

pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, to do tej pory krajowi temu udaje się utrzymywać to 

zagrożenie na minimalnym poziomie. Wystarczy porównać liczbę wykrywanych testami 

przypadków zarażenia w tym kraju i w Polsce (ponad 100-krotna różnica ostatnio: u nas 

ponad 800 przypadków na 100 tysięcy osób w ciągu 2 tygodni, tam poniżej 7).  

 

Być może za tę wynikającą zapewne z jakichś istotnych powodów zdolność społeczeństwa 

Korei do chronienia się przed rozwojem pandemii rynek wynagrodził tamtejszy rynek akcji 

wyjście indeksu Kospi powyżej szczytu z początku 2018 roku na nowy historyczny rekord. 

Porównanie koreańskiego Kospi z WIG-iem 20 (w lokalnych walutach) wygląda niestety 

zdecydowanie na niekorzyść polskiego indeksu. Rozumując konwencjonalnie Kospi opuścił 

latem górą konsolidację z okresu październik 2018-lipiec 2002, to można by oczekiwać 

dalszego wzrostu tego indeksu o rozmiar tej konsolidacji. 

 

W długim horyzoncie czasowym na wykresie Kospi można umieści kilka potencjalnych linii 

oporu w strefie 3000-3500. 
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WIG-20 ustanowił w poniedziałek kolejny szczyt rozpoczętej pod koniec października zwyżki 

(+0,6 proc.) zamykając się na najwyższym poziomie od końca sierpnia (chociaż 

poniedziałkowa "spadająca gwiazda" ma nieco negatywną wymowę). Ta trwająca już 16 dni 

sesyjnych krótkoterminowa zwyżka o +20,8 proc. jest obecnie najsilniejsza od tej z marca-

kwietnia 2009, kiedy to polski rynek akcji wychodził z dołka wywołanego globalną Wielką 

Recesją. Standardowy MACD nadal potwierdzał tą zwyżkę osiągając najwyższy poziom od 

połowy czerwca. W poniedziałek rosły również wszystkie pozostałe główne indeksy polskiego 

rynku akcji (najsilniej o 1,8 proc. NC Index). Wśród indeksów sektorowych nowy 3-letni 

szczyt ustanowił WIG-BUDOW. 

   

Cena kontraktu na S&P 500 nadal kolebała się ponad swymi szczytami z września i 

października (dziś rano +0,2 proc.). MACD nadal nie potwierdzał jednak przełamania 

wrześniowego szczytu, zakręcając lekko w dół poniżej poziomu szczytu z początku wrześnie, 

ale nie przebijając swej linii sygnału. W Azji w poniedziałkowy poranek rosły prawie 
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wszystkie główne indeksy (najsilniej po 1,8 proc. w przypadku głównych indeksów w 

Tajlandii i Korei Południowej). Przynajmniej roczne maksima ustanawiały koreański Kospi, 

tajwański Taiex i hinduski Sensex. Ten ostatni indeks jednak słabł po wyjściu na ten rekord 

minimalnie tracąc w trakcie sesji, podobnie jak Hang Seng, który również notował minimalny 

spadek (0,1 proc.) 

  

Spółka Advertigo (C/Z 23,1, C/WK 9,48, kapitalizacja 34,2 mln zł) została w tym miejscu 

wspomniana 3 września br. Tego dnia kurs akcji spółki zamknął się na poziomie 0,30 zł. 

Wczoraj jedna akcja spółki kosztowała 1,15 zł. Zbliżenie się kursu do poziomu sugerowanego 

przez rozmiary poprzedzającej wybicie w górę konsolidacji z lat 2017-2020 oraz do górnego 

ograniczenia kanału średnioterminowego trendu wzrostowego czyni przesłanki stojące za 

zwróceniem uwagi na akcje tej spółki 3 miesiące temu nieaktualnymi. 

 

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

w ciągu minionych 24 godzin, można wspomnieć +6,6 proc. roczną dynamikę zużycia energii 

elektrycznej w Chinach w październiku: 
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... wzrost wartości wskaźnika PMI dla przemysłu w Izraelu w październiku do najwyższego 

poziomu od grudnia 2018: 

 

... +7,6 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej (poza budownictwem) na Tajwanie w 

październiku: 

 

... -2,3 proc. roczną dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce w październiku: 
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... informację na temat liczby rozpoczętych i zakończonych budów nieruchomości 

mieszkalnych w Polsce w październiku: 

 

... historyczny rekord publikowanej przez GUS ceny metra kwadratowego nieruchomości 

mieszkalnych w Polsce w II kw. br.: 

 

... -5 proc. roczną dynamikę produkcji przemysłowej na Ukrainie w październiku: 
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... listopadowe wyniki publikowanego przez Bank of Korea sondażu nastrojów konsumentów 

w Korei Południowej: 

 

... oraz wyniki handlu zagranicznego Australii we wrześniu: 

 

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. 

 

 

 

 


