
Średnia procentowa zmiana 

kursu akcji spółki po 

wprowadzeniu jej do rubryki 

,,Wykres do przemyślenia” w 

okresie 12 pierwszych miesięcy 

po jej wprowadzeniu do tej 

rubryki wynosiła plus 15,3 % a 

ile w tym okresie wynosiła 

średnia procentowa zmiana 

indeksu WIG 20, ile WIG, ile 

mWIG40 a ile sWIG80 ?  
 

Podsumowanie 

według  

stanu  

na 13 listopada 2015 roku   



Dla akcji 17 spółek wprowadzonych do rubryki ,,Wykres 

do przemyślenia” można już obliczyć poziom 12-

miesięcznej procentowej zmiany kursu akcji po 

wprowadzeniu danej spółki do rubryki ,,Wykres do 

przemyślenia”  

 

Oto lista tych 17 spółek:  

 

IMMOBILE 

LENA 

NETMEDIA 

RAFAKO 

BORYSZEW 

ERBUD 

IF CAPITAL 

CAPITAL PARTNERS 

ASSECO POLAND 

CD PROJEKT 

SYGNITY 

STALPRODUKT 

ELEKTROTIM 

RELPOL 

TAURON POLSKA ENERGIA 

TESGAS 

ENEA 



Zmiana kursu akcji spółki w okresie 

12 pierwszych miesięcy po 

wprowadzeniu spółki do rubryki 

,,Wykres do przemyślenia” oraz 

zmiana indeksów: WIG 20, WIG, 

mWIG40 oraz sWIG80 w tym okresie  
(kolejność według kolejności wprowadzania do rubryki od 

najwcześniej wprowadzonych do najpóźniej wprowadzonych) 
 

Nazwa 
spółki  

giełdowej  

Zmiana  
kursu 

akcji w % 

Zmiana 
WIG-u 20  

w %  

Zmiana 
WIG-u  
 w %  

Zmiana 
mWIG-u 
40  w %  

Zmiana 
sWIG-u  
 80 w %  

IMMOBILE   15,2 -15,5 -6,7  2,0 8,2 

LENA   11,3 -15,5 -6,7  2,0 8,2 

NETMEDIA   55,4 -15,5 -6,7  2,0 8,2 

RAFAKO   58,1 -15,5 -6,7  2,0 8,2 

BORYSZEW -20,8 -12,5 -4,6  2,8 6,2 

ERBUD   24,2 -12,2 -5,3  1,7 5,9 

IF CAPITAL     2,3 -13,2 -7,8 -1,3 5,5 

CAPITAL PARTNERS   29,7 -15,8 -8,7 -1,5 3,6 

ASSECO POLAND   19,9 -15,8 -8,5 -1,0 3,7 

CD PROJEKT   61,5 -15,8 -8,5 -1,0 3,7 

SYGNITY -49,9 -15,8 -8,5 -1,0 3,7 

STALPRODUKT   13,9 -16,7 -8,3 -0,5 5,0 

ELEKTROTIM -38,0 -11,6 -2,4  8,1 9,7 

RELPOL 114,5 -13,1 -2,4  8,1 9,7 

TAURON POLSKA ENERGIA   -3,3 -13,1 -3,8  6,5 9,2 

TESGAS  -14,4 -13,1 -4,1  6,0 8,4 

ENEA -19,8 -16,4 -6,8  3,7 9,1 

Ś  REDNIO 15,3 -14,5 -6,3 2,3 6,8 



Wniosek końcowy 

Procentowa zmiana kursu akcji spółki po 

wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do 

przemyślenia” w okresie 12 pierwszych 

miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki 

wynosiła średnio plus 15,3 %. Procentowa 

zmiana indeksu WIG 20 w tym okresie 

wynosiła minus 14,5 %, indeksu WIG minus 

6,3 %,  indeksu mWIG 20 plus 2,3 % a  

indeksu sWIG80 plus 6,8 % 

Opracował: Sławomir Kłusek, 14 listopada 2015 r. 
 
Powyższe zestawienia sporządzone zostało wyłącznie w celach 

informacyjnych. Wszelkie opinie prezentowane na stronie http://analizy-
rynkowe.pl/ stanowią wyłącznie wyraz osobistych opinii autora.  
 
Treści zawarte na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ nie stanowią 

"rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje 
dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 
206, poz. 1715). 
 
Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne 

podjęte na podstawie treści zawartych na stronie internetowej http://analizy-
rynkowe.pl/ 
 



Dodatek graficzny: Średnia procentowa zmiana kursu akcji spółki po 
wprowadzeniu jej do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” w okresie 12 
pierwszych miesięcy po jej wprowadzeniu do tej rubryki oraz średnia 
procentowa zmiana 4 kluczowych indeksów polskiego rynku akcji w tym okresie  
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Generalny wniosek: 

kursy akcji spółki po 

wprowadzeniu jej do 

rubryki ,,Wykres do 

przemyślenia” 

zasadniczo rzecz biorąc 

wykazują relatywną 

przewagę nad 

indeksami:  WIG20, 

WIG, WIG40 oraz 

sWIG80 


