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Poniedziałek, 28 listopada 2016 roku 

Kurs USD/PLN – perspektywa długoterminowa, kurs z 25 listopada 2016 roku = 4,1720 

 
Kurs dolara amerykaoskiego (w złotych) w ubiegłym tygodniu przebił maksimum z 21 stycznia 2016 
roku (4,1322 zł.). W pewnym stopniu można to prawdopodobnie wiązad z zaprezentowaniem 
słabszych od oczekiwanych danych o PKB za III kwartał tego roku. Byd może opisana tendencja była 
także kontynuacją reakcji na opublikowanie danych o stosunkowo słabych nastrojach PMI w 
przemyśle w naszym kraju. Informacje te powodują, że perspektywa rozpoczęcie fazy zaostrzania 
polityki pieniężnej przez RPP ulega oddaleniu. Po pokonaniu oporu możliwe są dalsze zwyżki.  

Kurs EUR/PLN – perspektywa średniookresowa, kurs z 25 listopada 2016 roku = 4,4194 

 
Kurs euro amerykaoskiego (w złotych) zbliża się powoli do ważnego oporu znajdującego się na 
poziomie 4,4970 zł. Jest to szczyt z 20 stycznia 2016 roku. Pokonanie tego poziomu otworzyłoby 
drogę do dalszych zwyżek. Z fundamentalnego punktu widzenia wydaje si, że za umocnieniem kursu 
euro (w złotych) stały prawdopodobnie te same czynniki, które stały za umocnieniem kursu dolara 
amerykaoskiego w złotych. Warto jednak zauważyd, że o ile w przypadku kursu dolara 
amerykaoskiego (w złotych) pokonany już został opór ze stycznia tego roku, o tyle w przypadku kursu 
euro (w złotych) jeszcze do tego nie doszło, co powoduje, że szansę na wzrosty w przypadku kursu 
euro (w złotych) są chyba mniejsze.  
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W oczekiwaniu na wzrosty kursów akcji na GPW w Warszawie 

 
Sytuacja na największych rynkach akcji (w USA, Japonii i w Niemczech) prezentuje się 
optymistycznie. Indeks S&P500 przebił swe historyczne maksimum a dodatkowo 
pokonał psychologiczny poziom 2 200 punktów. Dzięki temu otworzyła się droga do 
dalszych zwyżek. Możliwe wiec, że dobre wieści płynące zza granicy doprowadzą do 
poprawy sytuacji na giełdzie warszawskiej. 
 
Eryk Łon z Rady Polityki Pieniężnej  
 

 
 

Po pierwsze warto zauważyd, że indeks S&500 wzrósł od czasu wyborów 
prezydenckich. Czy było to związane z wygraną Donalda Trumpa ?. Trudno 
powiedzied. Warto natomiast zauważyd, że dużą przenikliwośd wykazał prof. Eryk Łon 
z Rady Polityki Pieniężnej, który 17 października w wywiadzie dla PAP oświadczył: 
,,Osobiście uważam, że wynik tych wyborów jest dużą niewiadomą i niewykluczone 
jest także zwycięstwo Donalda Trumpa, z uwagi na możliwe niedoszacowanie 
poparcia dla tego kandydata w różnego typu sondażach. Pozytywne z kolei jest to, 
że uczestnicy rynków akcji w różnych krajach dostrzegli, że pewne wydarzenia 
interpretowane wcześniej jako czynniki ryzyka, mogą byd postrzegane później w 
sposób bardziej neutralny, a może nawet pozytywny. Świadczy o tym przede 
wszystkim reakcja uczestników rynków akcji na wyniki referendum w Wielkiej 
Brytanii o wyjściu tego kraju z Unii Europejskiej”.  

 
Warto podkreślid, że wypowiedź ta miała miejsce w sytuacji, gdy dominowało 
przekonanie, iż w razie wygranej Donalda Trumpa dojśd może do załamania cen akcji 
na giełdzie nowojorskiej. Okazało się, że (jak to często, chod nie zawsze !) bywa 
,,większośd na rynku nie miała racji”. 
 
Teraz popatrzmy na wykres indeksu S&P500 umieszczony na kolejnej stronie. Doszło 
na nim do ,,spalenia” formacji podwójnego dna. W styczniu 2016 roku indeks 
amerykaoskiego rynku akcji S&P 50 wybił się z formacji podwójnego szczytu, co 
zapowiadało spadki. Wkrótce jednak indeks zaczął dynamicznie rosnąd. 11 lipca 2016 
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roku przebił poziom wyższego szczytu. W rezultacie doszło do ,,spalenia” formacji 
podwójnego szczytu. Pojawił się wiec bardzo silny sygnał kupna. 
 
Pojawienie się kolejnego ważnego sygnału kupna na wykresie tego indeksu stwarza 
dużą szansę na to, że w najbliższych kilku a może nawet kilkunastu miesiącach 
będziemy świadkami wzrostów kursów akcji na giełdach dojrzałych, a w konsekwencji 
także na innych krajowych rynkach akcji, w tym także w Warszawie. 
 
W tej sytuacji powstaje jednak bardzo ważne pytanie – w jaki sposób można obliczyd 
docelowy, minimalny poziom wybicia po ,,spaleniu” formacji podwójnego szczytu ?. 
Na początku wprowadzę dwa pojęcia: minimum (w skrócie ,,MIN”) oraz maksimum 
(w skrócie ,,MAX”). ,,MIN” to najniższy poziom po wybiciu z formacji podwójnego 
szczytu. ,,MAX” to poziom wyższego szczytu (wyższego ze szczytów S1 oraz S2). 
,,MIN” wynosi 1 829,08 pkt. (11 lutego 2016 roku). ,,MAX” wynosi 2 130,82 pkt. (21 
maja 2016 roku). 
 
Najpierw dzielimy poziom ,,MAX” przez poziom ,,MIN”. Potem wynik tego dzielenia 
mnożymy przez poziom ,,MAX”. W rezultacie otrzymujemy 2 482, 34 pkt. Tyle wynosi 
docelowy, minimalny poziom wybicia po ,,spaleniu” formacji podwójnego szczytu w 
przypadku indeksu S&P 500. 
 
S&P500 
 

 
 
W dniu 25 listopada 2016 roku 2016 roku indeks S&P 500 zamknął swe notowania na 
poziomie 2 2 213,35 pkt. Oznacza to, że jeżeli po ,,spaleniu” formacji podwójnego 
szczytu powinien zostad osiągnięty poziom 2 482,34 pkt. powinniśmy byd świadkami 
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wzrostów tego indeksu o 12,2 proc. Z kolei na wykresie indeksu DAX doszło do 
wybicia z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnid powinno 
dojśd do zwyżki tego indeksu do 11 749,8 czyli o 10,2%. 
 
DAX 

 
 
Także na wykresie indeksu NIKKEI225 doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. 
Gdyby formacja ta miała się wypełnid powinno dojśd do zwyżki tego indeksu do 
20 652,22 pkt. czyli o 12,4%. 
 
NIKKEI225 
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W kontekście naplywu korzystnych informacji z zagranicznych rynków akcji można 
założyd, że szanse na wzrosty indeksu WIG są całkiem spore. Co ciekawe na wykresie 
indkesu WIG także doszło do wybicia z formacji podwójengo dna. Gdyby formacja ta 
miała się wypełnid powinno dojśd do zwyżki tego indeksu do 55 171,6 czyli o 13,6%. 
 
WIG 

 
 
 

Portfel fundamentalny 

 
22 lutego 2015 roku pojawiło się na stronie internetowej http://analizy-rynkowe.pl/ 
opracowanie zatytułowane ,,Co to właściwie znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna 
fundamentalnie” ? – próba refleksji…”. Opracowaniu tym przedstawiłem koncepcję 3 
kryteriów, wedle których można uznad daną spółkę za ,,atrakcyjną fundamentalnie”. 
Wyrażam przekonanie, że z punktu widzenia inwestora giełdowego ,,spółka 
atrakcyjna fundamentalnie” to spółka charakteryzująca się obecnie takimi 
wskaźnikami fundamentalnych, których poziom sprzyja wysokiej stopie zwrotu z 
akcji tej spółki w przyszłości. 
 
Dla pewnego uproszczenie i zarazem uszczegółowienia przyjmę, ze ,,spółka atrakcyjna 
fundamentalnie” w roku T to spółka charakteryzująca się takim wskaźnikami 
fundamentalnych w roku T, których poziom sprzyja wysokiej stopie zwrotu z akcji tej 
spółki w  roku T+1. Warto zauważyd, że 22 lutego 2016 roku opublikowałem listę 6 
spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie”. 
 
http://analizy-rynkowe.pl/lista-6-spolek-atrakcyjnych-fundamentalnie/ 

http://analizy-rynkowe.pl/
http://analizy-rynkowe.pl/lista-6-spolek-atrakcyjnych-fundamentalnie/
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Przypomnę, że spółka ,,atrakcyjna fundamentalnie” powinna byd umieszczona (na 
przestrzeni ostatnich 12 miesięcy) w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” a poza tym 
powinna spełniad 3 kryteria fundamentalne” 
 

Kryterium 1 

C/WK niższy od 1,0 
 

Kryterium 2 

Płynnośd bieżąca wyższa od 1,5 
 

Kryterium 3 

Rentownośd/Płynnośd (czyli rentownośd 
sprzedaży w %/płynnośd bieżąca w 

krotnościach) niższa od 3,0 
 
,,Spółką atrakcyjną fundamentalną” jest ta, której akcje są tanio wycenione w 
stosunku do wartości księgowej, która charakteryzuje się relatywnie wysoką 
zdolnością do regulowania swych zobowiązao wobec dostawców oraz banków (o 
czym świadczy wysoki wskaźnik płynności bieżącej a poza tym charakteryzuje się 
stosunkowo niską rentownością (można bowiem założyd, że skoro rentownośd jest 
obecnie relatywnie niska to w przyszłości wzrośnie, a kurs akcji będzie rósł 
dyskontując ów przyszły wzrost rentowności; kursy akcji dyskontują bowiem 
przyszłośd). 
 
Oto aktualny skład nowego ,,portfela fundamentalnego” i zachowanie kursów akcji 
poszczególnych spółek w okresie od 19 lutego do 25 listopada 2016 roku. 
 

Instrument  
finansowy 

Kurs 1 akcji  
19.02.2016 

Kurs 1 akcji  
25.11.2016 

Zmiana 
(w %) 

Akcja spółki Agora 11,60 zł.   10,80 zł.     -6,9 

Akcja spółki Nowa Gala 1,20 zł.     1,12 zł.     -6,7 
Akcja spółki  Netmedia 5,03 zł.     6,40 zł.   +27,2 

Akcja spółki Stalprodukt 237,10 zł. 497,00 zł. +109,6 

Akcja spółki Tesgas 3,19 zł.     3,39 zł.     +6,3 
Akcja spółki Unima 2000 2,30 zł.     2,91 zł.   +26,5 

Średnio     +26,0 
WIG 20 1 841,06 pkt. 1 796,30 pkt.     -2,4 
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Cykl wykładów  
z patriotyzmu gospodarczego trwa ! 

 

Struktura własnościowa polskiej 
gospodarki 

Przyjdź, posłuchaj, 
podyskutuj ! 

 

Czekam na Ciebie ! 
Data i miejsce: 28 listopada 2016 roku,  

sala 407, budynek A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  
Al. Niepodległości 10, godz. 17.00 

Wykład poprowadzi 

dr hab. Eryk Łon, prof. nadzw. UEP 
Katedra Finansów Publicznych  

eryklon.pl 



9 
 

 

 

Rubryka 

,,Wykres do 

przemyślenia” 

Sławomir Kłusek 

ANALIZY-RYNKOWE.PL 
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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 21,8 punku procentowego od 

WIG-u 
 

Podsumowanie 

według  

stanu  

na 25 listopada 2016 roku   
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Dla 38 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 38 przypadków:  

 
IMMOBILE 

LENA 

NETMEDIA 

RAFAKO 

BORYSZEW 

ERBUD 

IF CAPITAL 

CAPITAL PARTNERS 

ASSECO POLAND 

CD PROJEKT 

SYGNITY 

STALPRODUKT 

ELEKTROTIM 

RELPOL 

TAURON POLSKA ENERGIA 
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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 

ASSECO POLAND (po raz drugi)  
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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 

ASSECO POLAND 12,8 -18,0 -9,0   1,1   4,7 

 ŚREDNIO 12,8 -18,0 -9,0  1,1   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 % 
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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  
 

 

13,4 

4,7 

0,8 

-9,2 

-18,3 

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Wykres do
przemyślenia

sWIG80 mWIG40 WIG WIG20
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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) w ubiegłym tygodniu przebił maksimum z 21 stycznia 
2016 roku (4,1322 zł.). W pewnym stopniu można to prawdopodobnie wiązad z 
zaprezentowaniem słabszych od oczekiwanych danych o PKB za III kwartał tego roku. Byd 
może opisana tendencja była także kontynuacją reakcji na opublikowanie danych o 
stosunkowo słabych nastrojach PMI w przemyśle w naszym kraju. Informacje te powodują, że 
perspektywa rozpoczęcie fazy zaostrzania polityki pieniężnej przez RPP ulega oddaleniu. Po 
pokonaniu oporu możliwe są dalsze zwyżki. 

 
 Kurs euro amerykaoskiego (w złotych) zbliża się powoli do ważnego oporu znajdującego się 

na poziomie 4,4970 zł. Jest to szczyt z 20 stycznia 2016 roku. Pokonanie tego poziomu 
otworzyłoby drogę do dalszych zwyżek. Z fundamentalnego punktu widzenia wydaje si, że za 
umocnieniem kursu euro (w złotych) stały prawdopodobnie te same czynniki, które stały za 
umocnieniem kursu dolara amerykaoskiego w złotych. Warto jednak zauważyd, że o ile w 
przypadku kursu dolara amerykaoskiego (w złotych) pokonany już został opór ze stycznia 
tego roku, o tyle w przypadku kursu euro (w złotych) jeszcze do tego nie doszło, co 
powoduje, że szansę na wzrosty w przypadku kursu euro (w złotych) są chyba mniejsze. 

 
 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. Sygnały kupna pojawiły się też na wykresach 
indeksów DAX oraz NIKKEI225 
 

 Przez rok ,,podwójnego” ochłodzenia gospodarczego rozumiem taki rok T, w którym 
spełnione były 2 warunki: po pierwsze: realne tempo zmian PKB kształtowało się na mniej 
korzystnym poziomie, niż w roku T-1 a po drugie: realne tempo zmian nakładów 
inwestycyjnych kształtowało się na mniej korzystnym poziomie, niż w roku T-1. 
prawdopodobnie roku 2016 będzie również rokiem ,,podwójnego” ochłodzenia 
gospodarczego. Z przeprowadzonych przeze mnie badao wynika, że rok następujący 
bezpośrednio po roku ,,podwójnego” ochłodzenia gospodarczego był średnio rzecz biorąc 
dośd dobry dla indeksu WIG20 oraz bardzo dobry dla indeksów: mWIG40 oraz sWIG80. 
Wedle najnowszych prognoz Organizacji Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju w 2016 
roku realna zmiana PKB w naszym kraju ma wynieśd 3,0 % a nakładów inwestycyjnych 1,2 %. 
Jeżeli tak miało by byd to rok 2016 powinien byd rokiem ,,podwójnego” ochłodzenia 
gospodarczego a  (zgodnie z zasadą ,,kupuj słabośd, sprzedawaj silę”) w roku kolejnym, czyli 
w roku 2017 zachowanie polskich indeksów  (szczególnie indeksów średnich i małych 
spółek) powinno byd stosunkowo mocne. Wskaźnik C/WK dla indeksu WIG20 jest bardzo 
niski i wynosi 1,1.  
 

Opracował: Sławomir Kłusek, 28 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. 


