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Poniedziałek, 7 listopada 2016 roku 

Kurs USD/PLN – perspektywa długoterminowa, kurs z 4 listopada 2016 roku = 3,8857 

 
Kurs dolara amerykaoskiego (w złotych) przebił zaznaczony na wykresie trend wzrostowy 
poprowadzony przez dołki z 9 lipca 2014 roku oraz 14 października 2015 roku. Pojawiła się szansa na 
wybicie z na razie tylko hipotetycznej formacji podwójnego szczytu. Dojdzie do tego wybicia, gdy 
kurs USD/PLN osiągnie (na zamknięciu notowao) poziom dołka z 4 kwietnia 2016 roku (3,7230 zł.). 
Realna perspektywa zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy może byd związana z perspektywą 
napływu kapitału zagranicznego na polski rynek akcji. Średnia ruchoma z 200 sesji próbuje zmienid 
trend na spadkowy.  

Kurs EUR/PLN – perspektywa średniookresowa, kurs z 4 listopada 2016 roku = 4,3285 

 
Kurs euro amerykaoskiego (w złotych) przebił zaznaczony na wykresie trend wzrostowy 
poprowadzony przez dołki z 27 kwietnia oraz 29 grudnia 2015 roku. Pojawiła się szansa na wybicie z 
na razie tylko hipotetycznej formacji podwójnego szczytu. Dojdzie do tego wybicia, gdy kurs 
USD/PLN osiągnie (na zamknięciu notowao) poziom dołka z 4 kwietnia 2016 roku (4,2409 zł.). Realna 
perspektywa zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy może byd związana z perspektywą 
napływu kapitału zagranicznego na polski rynek akcji. Średnia ruchoma z 200 sesji próbuje zmienid 
trend na spadkowy.  
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To prawdopodobnie tylko korekta spadkowa 

 
W poprzednim tygodniu indeksy opisujące sytuację na polskim rynku akcji straciły na 
wartości. WIG spadł o 3,0 % a WIG20 o 3,3 %. W tej sytuacji wielu inwestorów 
giełdowych może zadawad sobie pytanie: czy te spadki są początkiem kolejnej silnej 
fali spadków, czy też przeciwnie – są tylko spadkową korektą w nowym trendzie 
wzrostowym.  
 
Osobiście jestem optymistą. Do optymizmu przekonuje mnie kilka argumentów. Po 
pierwsze optymistyczne wnioski wyciągam z wykresu Warszawskiego Indeksu 
Giełdowego. Na wykresie tego indeksu doszło do wybicia z dużej formacji 
podwójnego dna. Po wybiciu pojawiła się spadkowa korekta. Warto zauważyd, że 
gdyby wspomniana formacja podwójnego dna miała się wypełnid indeks WIG 
powinien zwyżkowad o 15,9 %.  
 
WIG 

 
 
Po drugie warto przypomnied zasadę zgodnie z którą hossa rodzi się z pesymizmu a 
bessa z optymizmu. W tym kontekście należy zauważyd, że w najnowszym badaniu 
przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych odsetek 
,,byków” był niższy od odsetka ,,niedźwiedzi”. Tych pierwszych było 39,6 %, tych 
drugich 41,9 %.  
 
,,Bykami” w tym badaniu nazywane są osoby, które oczekują, że na polskim rynku 
akcji w perspektywie najbliższych 6 miesięcy ceny akcji generalnie rzecz biorąc pójdą 
w górę. ,,Niedźwiedzie” to osoby, które uważają, że cen owych akcji raczej spadną. 
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Skoro więc przeważa pesymizm to można byd …optymistą !. Warto bowiem stosowad 
zasadę mówiącą, że ,,na rynku większośd nie ma racji”.  
 
Innym argumentem przemawiającym za wzrostami indeksów giełdowych (w tym 
także indeksu WIG20) są argumenty sezonowe. Z danych z lat 1994-2016 wynika 
bowiem, że o ile w okresie od kooca kwietnia do kooca października roku T indeks 
WIG20 średnio spadał o 3,4 %, o tyle w okresie pomiędzy koocem października roku T 
a koocem kwietnia roku T+1 wspomniany indeks zwyżkował o 9,8 %.  
 
Tabela: Procentowa zmiana indeksu WIG20 pomiędzy koocem października danego 
roku o koocem kwietnia roku następnego w okresie 1994-2016 
 

Okres Zmiana indeksu WIG20 w % 

Od kooca października 1994 roku do kooca kwietnia 1995 roku  11,7 
Od kooca października 1995 roku do kooca kwietnia 1996 roku  62,9 
Od kooca października 1996 roku do kooca kwietnia 1997 roku  17,8 
Od kooca października 1997 roku do kooca kwietnia 1998 roku  21,4 
Od kooca października 1998 roku do kooca kwietnia 1999 roku  20,7 
Od kooca października 1999 roku do kooca kwietnia 2000 roku  43,0 
Od kooca października 2000 roku do kooca kwietnia 2001 roku   -8,1 
Od kooca października 2001 roku do kooca kwietnia 2002 roku    6,9 
Od kooca października 2002 roku do kooca kwietnia 2003 roku   -5,8 
Od kooca października 2003 roku do kooca kwietnia 2004 roku  11,1 
Od kooca października 2004 roku do kooca kwietnia 2005 roku   2,2 
Od kooca października 2005 roku do kooca kwietnia 2006 roku  36,5 
Od kooca października 2006 roku do kooca kwietnia 2007 roku  15,6 
Od kooca października 2007 roku do kooca kwietnia 2008 roku -24,6 
Od kooca października 2008 roku do kooca kwietnia 2009 roku   -1,5 
Od kooca października 2009 roku do kooca kwietnia 2010 roku  12,0 
Od kooca października 2010 roku do kooca kwietnia 2011 roku    9,9 
Od kooca października 2011 roku do kooca kwietnia 2012 roku   -5,5 
Od kooca października 2012 roku do kooca kwietnia 2013 roku    0,1 
Od kooca października 2013 roku do kooca kwietnia 2014 roku   -3,6 
Od kooca października 2014 roku do kooca kwietnia 2015 roku    2,1 
Od kooca października 2015 roku do kooca kwietnia 2016 roku   -7,9 

Średnio    9,8 
 
Oczywiście z powyższej tabeli wynika, że nie zawsze okres od kooca października do 
kooca kwietnia roku następnego był udany, tym niemniej jednak średnio rzecz biorąc 
można powiedzied, że raczej pojawiały się w nim w wzrosty a w tym przypadkach, gdy 
dochodziło do silnych spadków (powyżej 8 %) było to poprzedzone wyższymi 
poziomami wycen akcji spółek tworzących indeks WIG20. Poza tym teraz sytuacja 
techniczna indeksu WIG20 zdaje się sprzyjad wzrostom.  
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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 była dotychczas lepsza 

o 22,6 punku procentowego od 

WIG-u 
 

Podsumowanie 

według  

stanu  

na 4 listopada 2016 roku   
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Dla 37 przypadków wprowadzenia spółki do 

rubryki ,,Wykres do przemyślenia” można już 

obliczyd poziom 12-miesięcznej procentowej 

zmiany kursu akcji po wprowadzeniu danej spółki 

do rubryki ,,Wykres do przemyślenia”  

 

Oto lista tych 37 przypadków:  

 

IMMOBILE 

LENA 

NETMEDIA 

RAFAKO 

BORYSZEW 

ERBUD 

IF CAPITAL 

CAPITAL PARTNERS 

ASSECO POLAND 

CD PROJEKT 

SYGNITY 

STALPRODUKT 

ELEKTROTIM 

RELPOL 
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TAURON POLSKA ENERGIA 

TESGAS 

ENEA  

PROCAD  

PKO BP 

MERCOR 

COMARCH 

MUZA 

LUBAWA 

ATREM 

MOSTOSTAL WARSZAWA 

CERAMIKA NOWA GALA 

POLNORD 

TIM 

UNIMA 2000 

ROPCZYCE 

EUROCASH  

AGORA 

NETMEDIA (po raz drugi)  

STALPRODUKT (po raz drugi)  

CYFROWY POLSAT 

DĘBICA 

ALTA 
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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  
 

(kolejnośd 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 

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

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

RELPOL   -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 

PROCAD   73,6 -19,9 -9,9 2,0 8,2 

PKO BP -27,8 -20,4 -10,1 2,3 9,8 

MERCOR   5,7 -25,5 -15,4 -3,4 4,5 

COMARCH -1,3 -19,7 -9,6  2,4 9,1 

MUZA -15,0 -28,6 -15,9 -3,7 4,1 

LUBAWA -29,7 -26,3 -14,9 -4,2 -0,1 

ATREM -11,1 -24,5 -15,6 -5,1 -1,8 

MOSTOSTAL WARSZAWA 100,1 -22,6 -14,9 -6,7 -5,0 
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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 %  

CERAMIKA NOWA GALA  15,2 -20,8 -13,0 -5,4  0,2 

POLNORD 16,8 -26,1 -17,1 -7,8 -0,9 

TIM 19,6 -24,5 -16,1 -7,9  2,1 

UNIMA 2000  -3,9 -24,5 -16,1 -7,9  2,1 

ROPCZYCE  -5,1 -24,5 -16,1 -7,9  2,1 

EUROCASH   -2,4 -19,8 -11,8 -6,4  1,4 

AGORA   0,0 -16,1   -5,4   8,7  8,1 

BZWBK   3,6 -18,0   -7,0   8,2  6,8 

NETMEDIA 15,8 -17,6   -6,8   8,8   0,1 

STALPRODUKT 30,8 -17,6   -6,8   8,8   0,1 

CYFROWY POLSAT -4,5 -18,6   -7,8   7,3   6,8 

DĘBICA 18,1 -19,0   -8,0   7,7   6,1 

ALTA  54,8 -14,3   -4,9   8,1   2,8 

 ŚREDNIO 13,4 -18,3 -9,2 0,8 4,7 

 

Wniosek koocowy 

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 13,4 %. Procentowa zmiana indeksu 

WIG 20 w tym okresie wynosiła minus 18,3 %, 

indeksu WIG minus 9,2 %,  indeksu mWIG 20 plus 

0,8 % a  indeksu sWIG80 plus 4,7 % 



11 
 

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 
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Aby dowiedzied się 
które spółki będą 

umieszczane w 
rubryce ,,Wykres do 

przemyślenia” 
warto często 

odwiedzad stronę 
internetową 

analizy-rynkowe.pl 
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Wnioski koocowe 
 

 Kurs dolara amerykaoskiego (w złotych) przebił zaznaczony na wykresie trend wzrostowy 
poprowadzony przez dołki z 9 lipca 2014 roku oraz 14 października 2015 roku. Pojawiła się 
szansa na wybicie z na razie tylko hipotetycznej formacji podwójnego szczytu. Dojdzie do 
tego wybicia, gdy kurs USD/PLN osiągnie (na zamknięciu notowao) poziom dołka z 4 kwietnia 
2016 roku (3,7230 zł.). Realna perspektywa zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy 
może byd związana z perspektywą napływu kapitału zagranicznego na polski rynek akcji. 
Średnia ruchoma z 200 sesji próbuje zmienid trend na spadkowy. 

 
 Kurs euro amerykaoskiego (w złotych) przebił zaznaczony na wykresie trend wzrostowy 

poprowadzony przez dołki z 27 kwietnia oraz 29 grudnia 2015 roku. Pojawiła się szansa na 
wybicie z na razie tylko hipotetycznej formacji podwójnego szczytu. Dojdzie do tego wybicia, 
gdy kurs USD/PLN osiągnie (na zamknięciu notowao) poziom dołka z 4 kwietnia 2016 roku 
(4,2409 zł.). Realna perspektywa zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy może byd 
związana z perspektywą napływu kapitału zagranicznego na polski rynek akcji. Średnia 
ruchoma z 200 sesji próbuje zmienid trend na spadkowy. 

 
 Początkowo indeks amerykaoskiego rynku akcji S&P500 wybił się z formacji podwójnego 

szczytu, co zapowiadało spadki. Wkrótce jednak indeks zaczął dynamicznie rosnąd. Przebił 
poziom wyższego szczytu. W rezultacie doszło do ,,spalenia” formacji podwójnego szczytu. 
Pojawił się wiec bardzo silny sygnał kupna.  
 

 Na wykresie siły względnej WIG20/USD-PLN stworzonej w oparciu o dane kwartalne w 
pobliżu ważnej linii wsparcia pojawiła się formacja harami, co stwarza szansę na wzrosty 
indeksu WIG20 związane z realną napływu kapitału zagranicznego. Wskaźnik C/WK dla 
indeksu WIG20 jest bardzo niski i wynosi 1,1. Co ciekawe na sile względnej WIG20/S&P500 
doszło do wybicia z formacji podwójnego dna z dołkami ukształtowanymi w dniach: 8 lipca 
oraz 30 września 2016 roku. Wybicie z tej formacji stwarza szansę na dalsze wzrosty, czyli 
lepsze zachowanie indeksu WIG20 niż indeksu S&P500. Dzięki temu można powiedzied, że 
prawdopodobnie mogą pojawid się jakieś czynniki fundamentalne, które stwarzają szasnę 
na relatywne umocnienie indeksu WIG20 w stosunku do nie tylko indeksu S&P500, lecz 
także  w stosunku do innych indeksów zagranicznych. 
 

Opracował: Sławomir Kłusek, 7 listopada 2016 roku 
 
Powyższy raport stanowi wyłącznie wyraz osobistych opinii autora. Treści zawarte na stronie 
internetowej analizy-rynkowe.pl  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 analizy-rynkowe.pl. 
 


