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Poniedziałek, 20 lutego 2017 roku 

Kurs USD/PLN – perspektywa długoterminowa, kurs z 17 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 17 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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Czy czeka nas krótkoterminowa korekta spadkowa ? 

 
Opublikowane zostały najnowsze wyniki badania ankietowego przeprowadzonego 
przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Okazało się, że odsetek ,,byków”, 
czyli osób przewidujących, że w perspektywie najbliższych 6 miesięcy dojdzie do 
zwyżek kursów polskich akcji wynosił 65,8 % a odsetek ,,niedźwiedzi”, czyli tych, 
którzy spodziewają się, że w horyzoncie wspomnianych 6 miesięcy ceny polskich akcji 
spadną ukształtował się na poziomie 18,3 %.  
 
Przewaga ,,byków” na tle danych historycznych jest bardzo wysoka. Szczególnie moją 
uwagę przykuwa bardzo niski odsetek ,,niedźwiedzi”. Tak skrajny ogólny optymizm 
może zwiastowad nadejście korekty spadkowej. Z psychologicznego punktu widzenia 
na rynku akcji bywa z reguły tak, że wzrosty rozpoczynają się wówczas, gdy mało kto 
się ich spodziewa. Podobnie spadki.  
 
Wspomniany mechanizm psychologiczny jest trwałym elementem funkcjonowania 
rynku finansowego. Zresztą jest on typowy także dla przebiegu cyklu 
koniunkturalnego. Tak to już jest, że nastroje podlegają wahaniom. Zwolennicy teorii 
amerykaoskiego 4-letniego cyklu prezydenckiego twierdzą np., że przed wyborami 
rządząca administracja amerykaoska jest zazwyczaj skłonna prowadzid stosunkowo 
łagodną politykę budżetową a tamtejszy bank centralny skłonny jest stosowad 
stosunkowo łagodną politykę pieniężną, aby doprowadzid do jak najlepszego stanu 
gospodarki szczególnie w zakresie sytuacji na rynku pracy i w zakresie nastrojów 
konsumenckich w roku wyborów prezydenckich. Oczywiście nie zawsze się to udaje. 
Na razie popatrzmy na wykres indeksu WIG20  
 
WIG20 
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Na wykresie indeksu WIG20 doszło do wybicia z formacji podwójengo dna. 
Podstawowym ,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do realizacji tej formacji. 
Gdyby formacja ta miała się wypełnid indeks WIG20 powinien wzrosnąd do 2366,81 
pkt. Gdyby formacja ta miała się wypełnic powinno dojśd do zwyżki wspomnianego 
indeksu o jeszcze o 8,2 %.  
 
Nie jest wykluczone, że zanim dojdzie do wspomnianego wzrostu najpierw właśnie z 
uwagi na silny skrajny wręcz optymizm inwestorów indywidualnych pojawi się jakaś 
spadkowa korekta. Nie jest to oczywiście pewne. Patrząc w dłuższej perspektywie 
moją uwagę przykuwają wykresy kursów akcji niektórych spółek znajdujących się pod 
kontrolą Skarbu Paostwa.  
 
Przykładem takiej spółki, której kurs prezentuje się bardzo obiecajco jest Lotos. Warto 
zauważyd, że akcje tej spólki notowane są przy poziomie wskaźnika Cena/Wartośd 
Księgowa tylko 0,98. To bardzo mało na tle innych spółek z indeksu WIG20. Co więcej 
spoglądając na wykres siły względnej Lotos/PKN można zauważyd, że doszło na nim 
do wybicia z formacji podwójnego dna, co stwarza szasnę na to, że kurs akcji Lotosu 
może zachowywad się lepiej od kursu akcji spólki PKN. 
 
LOTOS/PKN 

 
 
Naturalnie trudno jest przewidzied co może byd przyczyną stosunkoowo korzystnego 
w przyszłości zachoania kursua akcji Lotosu. Tak to jest z analizą techniczną, że może 
ona pomóc w przewidzeniu pewnych tendencji na rynkach finansowych zanim 
jeszcze pojawią się fundamentalne uzasdadnienia dla owych kursowych tendencji. 
Tak to jest.Z tego powodu jestem raczej zwolenniekim odpowiednio stosowanej 
analizy technicznej, aczkolwiek docenianm także analizę techniczną i fudnamentalną. 
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Szczegóły moich przemyśleo metodologiczncyh prezentuje na przykład zajęciach z 
przedmiotu ,,Rola komentatora giełdowego” na studiach podyplomowych 
,,Mistrzowie rynków finansowych”, których kierownikiem jest prof. nadzw. UEP dr 
hab. Eryk Łon, obecny członek Rady Polityki Pieniężnej. W tej chwili trwa 3 edycja 
tego studium.  
 
http://mistrzowierynkow.pl/ 
 

Metodologia analizy branżowej 

 
Teraz może uchylę tylko krótko tak zwanego rąbka tajemnicy. Otóż podczas zajęd ze 
studentami jakie miałem zaszczyt przeprowadzid w tym roku poruszony został 
problem analizy branżowej. 5 sierpnia 2016 roku opublikowałem opracowanie ,,w 
jaki sposób można przeprowadzid uproszczoną analizę branżową w oparciu o 
kryteria techniczne, fundamentalne i psychologiczne (na przykładzie analizy branży 
deweloperskiej) ?” a 30 sierpnia 2016 roku ,,w jaki sposób można przeprowadzid 
uproszczoną analizę branżową w oparciu o kryteria techniczne, fundamentalne i 
psychologiczne (na przykładzie analizy branży materiałów budowlanych) ?” 
 
http://analizy-rynkowe.pl/w-jaki-sposob-mozna-przeprowadzic-uproszczona-analize-
branzowa-w-oparciu-o-kryteria-techniczne-fundamentalne-i-psychologiczne-na-
przykladzie-analizy-branzy-deweloperskiej/ 
 
http://analizy-rynkowe.pl/w-jaki-sposob-mozna-przeprowadzic-uproszczona-analize-
branzowa-w-oparciu-o-kryteria-techniczne-fundamentalne-i-psychologiczne-na-
przykladzie-analizy-branzy-materialow-budowlanych/ 
 
Zachęcam do bardzo spokojnej samodzielnej analizy obu publikacji. O obu 
publikacjach wspominam dlatego, że można się pojawid pytanie: w jaki sposób 
można przeprowadzid analizę wybranej grupy spółek (na przykład spółek z danej 
branży).  
 
W kontekście owych opracowao warto zauważyd, że aby taką analizę przeprowadzid 
można uwzględnid 3 grupy kryteriów  
 

 Kryteria techniczne 
 Kryteria fundamentalne 
 Kryteria psychologiczne 

http://mistrzowierynkow.pl/
http://analizy-rynkowe.pl/w-jaki-sposob-mozna-przeprowadzic-uproszczona-analize-branzowa-w-oparciu-o-kryteria-techniczne-fundamentalne-i-psychologiczne-na-przykladzie-analizy-branzy-deweloperskiej/
http://analizy-rynkowe.pl/w-jaki-sposob-mozna-przeprowadzic-uproszczona-analize-branzowa-w-oparciu-o-kryteria-techniczne-fundamentalne-i-psychologiczne-na-przykladzie-analizy-branzy-deweloperskiej/
http://analizy-rynkowe.pl/w-jaki-sposob-mozna-przeprowadzic-uproszczona-analize-branzowa-w-oparciu-o-kryteria-techniczne-fundamentalne-i-psychologiczne-na-przykladzie-analizy-branzy-deweloperskiej/
http://analizy-rynkowe.pl/w-jaki-sposob-mozna-przeprowadzic-uproszczona-analize-branzowa-w-oparciu-o-kryteria-techniczne-fundamentalne-i-psychologiczne-na-przykladzie-analizy-branzy-materialow-budowlanych/
http://analizy-rynkowe.pl/w-jaki-sposob-mozna-przeprowadzic-uproszczona-analize-branzowa-w-oparciu-o-kryteria-techniczne-fundamentalne-i-psychologiczne-na-przykladzie-analizy-branzy-materialow-budowlanych/
http://analizy-rynkowe.pl/w-jaki-sposob-mozna-przeprowadzic-uproszczona-analize-branzowa-w-oparciu-o-kryteria-techniczne-fundamentalne-i-psychologiczne-na-przykladzie-analizy-branzy-materialow-budowlanych/
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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 19,7 punku procentowego od 

WIG-u 
 

Podsumowanie 

według  

stanu  

na 17 lutego 2017 roku   
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Dla 42 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 42 przypadków:  

IMMOBILE 

LENA 

NETMEDIA 

RAFAKO 

BORYSZEW 

ERBUD 

IF CAPITAL 

CAPITAL PARTNERS 

ASSECO POLAND 

CD PROJEKT 

SYGNITY 

STALPRODUKT 

ELEKTROTIM 

RELPOL 

TAURON POLSKA ENERGIA 

TESGAS 

ENEA  

PROCAD  

PKO BP 

MERCOR 
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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) 

COMARCH (po raz drugi) 

RELPOL (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 

COMARCH 88,8 18,8 27,4 39,2 24,0 

RELPOL 15,2 18,8 27,4 39,2 24,0 

 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 15,1 %. Procentowa zmiana indeksu 

WIG 20 w tym okresie wynosiła minus 13,6 %, indeksu 

WIG minus 4,6 %,  indeksu mWIG 20 plus 5,8 % a  indeksu 

sWIG80 plus 6,7 % 
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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  
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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.  
 

 Na wykresie indeksu WIG20 doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Podstawowym 
,,zadaniem” tej formacji jest doprowadzenie do realizacji tej formacji. Gdyby formacja ta 
miała się wypełnid indeks WIG20 powinien wzrosnąd do 2366,81 pkt. Gdyby formacja ta 
miała się wypełnid powinno dojśd do zwyżki wspomnianego indeksu o jeszcze o 8,2 %.Z 
uwago jednakże na bardzo silny optymizm inwestorów indywidualnych w krótkim okresie 
możliwa jest krótkoterminowa korekta spadkowa.  
 

Opracował: Sławomir Kłusek, 20 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. 
 
 
 


