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Poniedziałek, 13 lutego 2017 roku 

Kurs USD/PLN – perspektywa długoterminowa, kurs z 10 lutego 2017 roku = 4,0387 

 
Kurs dolara amerykaoskiego (w złotych) znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. 
Świadczy o tym m.in. to, że średnia ruchoma ze 100 tygodni (oznaczona kolorem żółtym) znajduje się 
w trendzie wzrostowym. Co ważna na wykresie stworzonym w oparciu o dane tygodniowe utworzyła 
się formacja przenikania hossy, co samo w sobie stanowi sygnał kupna zapowiadając wzrosty kursu 
dolara amerykaoskiego (w złotych). 
 

Kurs EUR/PLN – perspektywa średniookresowa, kurs z 10 lutego 2017 roku = 4,2959 

 
Kurs euro (w złotych) znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Świadczy o tym m.in. 
to, że średnia ruchoma ze 100 tygodni (oznaczona kolorem żółtym) znajduje się w trendzie 
wzrostowym. Stworzony w oparciu o dane tygodniowe oscylator stochastyczny doszedł do strefy 
wyprzedania, co stwarza szansę na wzrosty tej pary walutowej  
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Bankowa hossa na GPW w Warszawie  

 
Po wielotygodniowej przerwie będę teraz starał się powrócid do tradycji publikowania 
,,Raportów Tygodniowych”. Aktywnośd na jednym z portali społecznościowych 
podjęta w związku z pojawieniem się potrzeby włączenia się (na miarę swych 
możliwości) w proces uspokajania nastrojów w polskim życiu publiczny ,,wciągnęła” 
mnie na tyle, że z biegiem czasu coraz trudniej było mi się od tych zadao oderwao. 
Muszę się jednak od tych zadao oderwad, gdyż nie są to moje zadania podstawowe, 
nie są to zadania za które jestem przede wszystkim jestem odpowiedzialny. Przede 
wszystkim odpowiedzialny jestem za rozwój strony internetowej http://analizy-
rynkowe.pl/. To napisawszy przechodzą do rzeczy. 
 
Przede wszystkim warto zauważyd, że okres od kooca 2016 roku do 10 lutego 2017 
roku był bardzo udany dla indeksu WIG20. W tym okresie ów indeks zyskał na 
wartości 10,6 %. Tak stosunkowo znaczna zwyżka wspomnianego indeksu wynikała 
prawdopodobnie z ogólnie korzystnej sytuacji na światowych rynkach akcji. 
Amerykaoski indeks S&P500 wzrósł w tym okresie o 3,5 %. Niemiecki DAX30 urósł o 
1,6 % a japooski NIKKEI225 zwyżkował o 1,4 %. Zwyżki indeksu WIG20 wynikały 
prawdopodobnie z silnego napływu kapitału zagranicznego na polski rynek akcji.  
 
W badanym okresie doszło bowiem do spadków kursów walut zagranicznych (w 
złotych), czyli do spadku kursu USD/PLN oraz EUR/PLN. Oznacza to, że tak zwani 
zagraniczni inwestorzy portfelowi dośd ochoczo kupowali akcje spółek z tego 
indeksu. Z czego mogło to wynikad ? Tak do kooca to nie wiadomo. Byd może skłoniło 
ich do tego to, że akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie były pod koniec poprzedniego roku dośd tanio wycenione z punktu 
widzenia wskaźnika Cena/Wartośd Księgowa ?. To jest bardzo realne.  
 
Wskaźnik Cena/Wartośd Księgowa w poszczególnych latach okresu 2007-2016 

Rok C/WK 

2007 2,77 

2008 1,17 

2009 1,72 

2010 1,72 

2011 1,08 

2012 1,33 

2013 1,29 

2014 1,31 

2015 1,26 

2015 1,19 

 
Z powyższej tabeli wynika, że prawdopodobnie niska wycena akcji spółek o 
największej kapitalizacji była jednym z powodów zwyżek indeksu WIG20 w tym 
roku. Zapewne nie była to przyczyna jedyna, byd może nawet nie najważniejsza. Jakie 
mogły byd inne przyczyny ? Wydaje się tą przyczyną mogła byd zwyżka cen ropy 

http://analizy-rynkowe.pl/
http://analizy-rynkowe.pl/
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naftowej. Doświadczenie podpowiada bowiem, że zachowanie indeksów 
wschodzących rynków akcji powiązane jest z zachowaniem cen surowców. Mówiąc 
ogólnie wzrostom cen surowców (w tym zwłaszcza cen ropy naftowej oraz miedzi) 
towarzyszy zazwyczaj wzrost indeksów wschodzących rynków akcji a spadkom 
spadek.  
 
ROPA NAFTOWA 

 
  
W tym kontekście warto zauważyd, że na wykresie cen ropy naftowej mamy do czynie 
z bardzo ważną sytuacją. Oto w sytuacji, gdy średnia ruchoma ze 100 miesięcy 
(oznaczona kolorem żółtym) zmieniła bieg na spadkowy oscylator stochastyczny 
osiągnął niższy poziom, niż podczas kształtowania się poprzedniego lokalnego szczytu 
przez cenę ropy naftowej. Pojawiła się więc tak zwana negatywna dywergencja, co 
stwarza ryzyko spadków. Dywergencja negatywna stanowi bowiem przejaw 
wytracania impetu przez trend spadkowy.  
 
W tej sytuacji można założyd, że realne są spadki cen ropy naftowej, a byd może 
także i innych surowców. Skoro tak, to rodzi to pytanie o skutki owych ewentualnych 
spadków. Wydaje się, że jednym ze skutków spadków cen ropy naftowej może byd 
spadek cen indeksu WIG20. Oczywiście nie jest to pewne, ale w każdym razie dośd 
prawdopodobne.  
 
W związku z powyższym możemy przejśd do analizy wykresu indeksu WIG20 
obejmującego 20 najbardziej płynnych spółek. Warto przede wszystkim zauważyd, że 
dokonując owej analizy warto będzie mied świadomośd tego, że dokonywana może 
byd ona w różnych perspektywach czasowych. Przede wszystkim należy zauważyd, że 
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na wykresie indeksu WIG20 (podobnie jak wcześniej na wykresie indeksu WIG) doszło 
do wybicia z formacji podwójnego dna.  
 
WIG20 

 
 

Gdyby formacja ta miała się wypełnid powinno dojśd do wzrostu indeksu WI2G0 do 
2366,81 pkt. Oznacza to potencjał wzrostu tego indeksu o 9,8 %. Czy do tego dojdzie: 
nie wiem. Natomiast samo w sobie stwarza to szasnę na wzrosty w takiej powiedzmy 
nieco dłuższej perspektywie, niż krótkoterminowa. Można tylko przypomnę, że przez 
,,krótki okres” rozumiem okres do 1 miesiąca, przez ,,średni okres” rozumiem okres 
od 1 miesiąca i 1 dnia do 1 roku a przez ,,długi okres” rozumiem okres powyżej 1 
roku.  
 
Patrząc na powyższy wykres zaryzykuję stwierdzenie, że w ,,średnim okresie” bardzo 
prawdopodobne są zwyżki indeksu WIG20. Jak wygląda z kolei sytuacja w ,,krótkim 
okresie ?. Tutaj sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Otóż przede wszystkim 
skoro realne są zniżki cen ropy naftowej a także i innych surowców możliwy jest w 
krótkim okresie spadek indeksu WIG20.  
 
Warto też zauważyd, że często dzieje się tak, że po stosunkowo silnych wzrostach 
dochodzi do tego, że pojawia się dośd duży optymizm inwestorów indywidualnych, 
co zwiastowad może właśnie nadejście korekty spadkowej. W tym kontekście należy 
zwrócid uwagę na to, że w ostatnio przeprowadzonym badaniu Stowarzyszenia 
Inwestorów Indywidualnych okazało się, że odsetek ,,byków”, czyli osób 
spodziewających się zwyżek cen polskich akcji wyniósł 59,0 % a odsetek 
,,niedźwiedzi”, czyli osób oczekujących zniżek ukształtował się na poziomie 24,0 %. 
Różnica pomiędzy odsetkiem ,,byków” i odsetkiem ,,niedźwiedzi” jest znaczna w 
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ujęciu dodatnim, co grozi pojawieniem się ryzyka spadków zgodnie z zasadą ,,kupuj 
pesymizm, sprzedawaj optymizm”.  
 
W poprzednim tygodniu do ciekawej sytuacji doszło w segmencie akcji dużych 
banków. Prezes partii Prawo i Sprawiedliwośd w wywiadzie dla Polskiego powiedział, 
że ,,frankowicze powinni wziąd sprawy w swoje ręce i zacząd walczyd w sądach” a 
,,rząd nie może podejmowad działao, które doprowadzą do zachwiania systemu 
bankowego".  
 
Co ciekawe w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej członek Rady Polityki 
Pieniężne prof. Eryk Łon (kierownik studium podyplomowego ,,Mistrzowie rynków 
finansowych”) oświadczył, że ,,pewnym niepokojem może napawad sytuacja w 
zakresie inwestycji (…) Nie można moim zdaniem podejmowad żadnych działao, które 
mogłyby wywoład potencjalny niepokój u przedsiębiorców planujących swoje 
inwestycje. Nie należy także zniechęcad osób kierujących większymi podmiotami 
gospodarczymi do inwestowania. W tym kontekście bardzo ważne jest także 
utrzymywanie wciąż łagodnej, ekspansywnej polityki pieniężnej. Jestem zdania, że 
taki właśnie, czyli łagodny charakter polityki pieniężnej z biegiem czasu przyczyni się 
do ożywienia nakładów inwestycyjnych (…) Uważam, że nie ma na razie potrzeby 
obniżania stóp procentowych, ale gdyby potrzeba taka pojawiła się nie mógłbym 
wahad się przy rozpatrywaniu wniosku o redukcję stóp procentowych” 
 
Nie wykluczam, że zagraniczni uczestnicy polskiego rynku akcji mogli to 
zinterpretowad jako otwarcie możliwości do dalszej poprawy sytuacji sektora 
bankowego. Po drugie należy także zauważyd, że wycofana została na razie 
propozycja podatku handlowego, co związane mogło byd z reakcjami Komisji 
Europejskiej. Po trzecie wreszcie początkowe zamiary wprowadzenia obostrzeo dla 
mediów w sejmie zostały (wedle mojego wrażenie), że tak powiem udaremnione.  
 
Wydaje się powyższe informacje powinny byd przedmiotem spokojnych rozmów 
Polek i Polaków prowadzonych w ciszy, rozmów pozbawionych posmaku ,,politycznej 
poprawności”. Należy zachowad ogromny spokój i promowad w sposób bardzo 
spokojny ideę pracy organicznej w duchu przemyśleo generałowej Jadwigi 
Zamoyskiej, oczywiście uwspółcześnionych, żeby nie powiedzied unowocześnionych. 
 
Zachęcam w tej sytuacji do lektury poniższego wpisu 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1843744402565123&id=1000
07887437416 
   
Po tym krótkiej dygresji przyjrzyjmy się wykresom kursów akcji wybranych kilku 
banków. Na początku zacznijmy od wykresu kursu akcji banku BZWBK. Warto poza 
wszystkim innym zauważyd, że udział banków w podstawowych indeksach: WIG20 
oraz WIG jest spory. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1843744402565123&id=100007887437416
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1843744402565123&id=100007887437416
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BZ WBK 

 
 
Kurs akcji banku BZWBK wybił się z formacji nietypowego podwójnego dna. Gdyby 
formacja ta miała się wypełnid powinno dojśd do wzrostu kursu akcji tego banku do 
368 złotych i 47 groszy, czyli o 6,2 %.  
 
BANK MILLENIUM 

 
 
Kurs akcji banku BZWBK wybił się z formacji nietypowego podwójnego dna. Gdyby 
formacja ta miała się wypełnid powinno dojśd do wzrostu kursu akcji tego banku do 7 
i 89 groszy, czyli o 12,1 %.  
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MBANK 

 
 
Kurs akcji banku BZWBK wybił się z formacji typowego podwójnego dna. Gdyby 
formacja ta miała się wypełnid powinno dojśd do wzrostu kursu akcji tego banku do 
490 złotych I 19 groszy, czyli o 14,9 %.  
 
PKO BANK POLSKI 

 
 
Kurs akcji banku PKO BP wybił się z formacji nietypowego podwójnego dna. Gdyby 
formacja ta miała się wypełnid powinno dojśd do wzrostu kursu akcji tego banku do 
36 i 28 groszy, czyli o 8,9 %.  
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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 18,8 punku procentowego od 

WIG-u 
 

Podsumowanie 

według  

stanu  

na 10 lutego 2017 roku   
 

 



11 
 

Dla 40 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 40 przypadków:  

 

IMMOBILE 

LENA 

NETMEDIA 

RAFAKO 

BORYSZEW 

ERBUD 

IF CAPITAL 

CAPITAL PARTNERS 

ASSECO POLAND 

CD PROJEKT 

SYGNITY 

STALPRODUKT 

ELEKTROTIM 

RELPOL 

TAURON POLSKA ENERGIA 

TESGAS 

ENEA  
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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 

EFEKT 

MBANK 

TESGAS (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 

EFEKT 62,7 22,0 30,9 45,0 25,2 

MBANK 31,8 22,0 30,9 45,0 25,2 

TESGAS  -5,6 22,0 30,9 45,0 25,2 

 ŚREDNIO 13,5 -14,2 -5,3 5,1 6,4 

 
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 13,5 %. Procentowa zmiana indeksu 

WIG 20 w tym okresie wynosiła minus 14,2 %, 

indeksu WIG minus 5,3 %,  indeksu mWIG 20 plus 

5,1 % a  indeksu sWIG80 plus 6,4 % 
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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  
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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) znajduje się w długoterminowym trendzie 
wzrostowym. Świadczy o tym m.in. to, że średnia ruchoma ze 100 tygodni (oznaczona 
kolorem żółtym) znajduje się w trendzie wzrostowym. Co ważna na wykresie stworzonym w 
oparciu o dane tygodniowe utworzyła się formacja przenikania hossy, co samo w sobie 
stanowi sygnał kupna zapowiadając wzrosty kursu dolara amerykaoskiego (w złotych). 

 
 Kurs euro (w złotych) znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Świadczy o 

tym m.in. to, że średnia ruchoma ze 100 tygodni (oznaczona kolorem żółtym) znajduje się w 
trendzie wzrostowym. Stworzony w oparciu o dane tygodniowe oscylator stochastyczny 
doszedł do strefy wyprzedania, co stwarza szansę na wzrosty tej pary walutowej 

 
 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.  
 

 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. 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. Początek roku stwarza szansę, że tak faktycznie będzie.  
 

Opracował: Sławomir Kłusek, 13 lutego 2017 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. 
 
 
 
 
 

 
 

 


