
Raport 

Tygodniowy 
o sytuacji na 

rynkach finansowych 
 
 

Rynek walutowy 

 

Rynek akcji 
 
 



2 
 

Poniedziałek, 27 lutego 2017 roku 

Kurs USD/PLN – perspektywa długoterminowa, kurs z 24 lutego 2017 roku = 4,0844 

 
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 24 lutego 2017 roku = 4,4131 

 
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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WIG 20 zbliża się do spadkowej linii trendu 

 
WIG20 w poprzednim tygodniu wzrósł o 1,1 %. Tym samym zbliżył się do spadkowej 
linii trendu poprowadzonej przez szczyty z października 2007 roku oraz maja 2015 
roku. Obecnie linia ta znajduje się na poziomie około 2.290 punktów. Jest to swoisty 
opór. Opór ten znajduje się na poziomie o 3,5 % wyższym, niż poziom obecny. 
Przewaga ,,byków” nad ,,niedźwiedziami” w badaniu Stowarzyszenia Inwestorów 
Indywidualnych jest wciąż bardzo wysoka. Tak wysoki optymizm netto wskazuje na 
to, że spadkowa korekta jest coraz bliższa, zwłaszcza w sytuacji, gdy WIG20 zbliżył się 
do wspomnianej spadkowej linii trendu.  
 
WIG20 

 
 
Biorąc to pod uwagę muszę przyznad, że ryzyko spadków w przypadku indeksu WIG20 
przynajmniej w krótkim okresie jest dośd wysokie. Z drugiej strony nie należy, że tak 
powiem wpadad w przesadę. W tym kontekście odwołam się do pewnego przykładu.  
 
Jak wiadomo od czasu do czasu umieszczam w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” 
jakąś wybraną spółkę, której akcje notowane są na Gieldzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie.  
 
Ostatnią spółką, którą umieściłem w tej rubryce był Bank Millenium. Uczyniłem tak 
z różnych powodów. Argumentaję przemawiającą za umieszczeneim tej spólki w tej 
rubryce przedstawiłem na stronie interentowej http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-
przemyslenia-bank-millenium/ w dniu 20 lutego 2017 roku.  
 

http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-bank-millenium/
http://analizy-rynkowe.pl/wykres-do-przemyslenia-bank-millenium/
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W tym kontekście warto przyjrzed się wykresowi siły względnej Bank 
Millenium/WIG20. Okazuje się, że na wykresie tym mamy do czynienia z bardzo 
ciekawą sytucją. Oto w sytuacji, gdy średnia ruchoma ze 100 sesji znajduje się w 
trendzie wzrostowym oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania. 
Doświadczenie podpowiada mi, że tego typu sytuacja oznacza pojawienie się sygnału 
kupna.  
 
BANK MILLENIUM/WIG20 

 
 
Pamiętam, że kiedy publikowałem niegdyś swe komentarze giełdowe w ,,Parkiecie” 
można było wówczas pod komentarzem umieścid w rubryce ,,zwród uwagę” 
określony instrument finansowy (na przykład spółkę lub też indeks). W gronie spółek 
z sektora bankowego moją uwagę zwrócił właśnie Bank Millenium. Dlaczego akurat 
Bank Millenium ?. Otóż dlatego, że jest to ,,bank o którym stosunkowo mało mówi 
się w mediach”. Postawiłem pewną ogólną prognozę. Prognoza ta brzmi: kursy akcji 
tych spółek o których się teraz mało mówi w mediach zachowają się w średnim 
terminie (czyli w okresie do 1 roku) lepiej niż kursy akcji tych spółek o których teraz 
mówi się w mediach dużo. 
 
Zakładam bowiem prawdziwośd sentencji: ,,kupuj ciszę, sprzedawaj rozgłos” 
 
Oczywiście popularnośd spółki w mediach może byd mierzona w różny sposób. W 
dzisiejszym świecie ogromną rolę odgrywa Internet. W związku z tym założyłem, że 
miarą popularności spółki w mediach będzie liczba wpisów (czyli tak zwanych postów) 
na temat danej spółki na forum giełdowym znanego portalu internetowego 
http://www.bankier.pl/ na przestrzeni ostatnich 30 dni. Wspomnianą liczbę wpisów 

http://www.bankier.pl/
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ustaliłem na podstawie danych na koniec dnia 26 lutego  2017 roku. Mam oczywiście 
świadomośd, że jest to tylko jedna z miar popularności spółki w mediach. 
 
Oto liczba tych wpisów w odniesieniu do kilku banków według stanu na 26 lutego  
2017 roku. 
 

BZ WBK – 67 
Alior Bank – 116 

PKO BP – 382 
PeKaO – 164 
mBank – 22 

Bank Milleniun - 15 
 
http://www.bankier.pl/gielda/notowania/ranking-popularnosci 
 
Najmniej mówi się więc o Banku Milleniun  ….ciekawe… 
 
Nawiasem mówiąc na wykresie sily względnej Bank Millenium/WIG20 mamy do 
czynienia z jeszcze inną ciekawą sytuacją. Oto doszło do pozytywnej dywergencji 
pomiędzy zachowaniem obliczanego w oparciu o dane tygodniowe wskaźnika MACD  
a zachowaniem kursu. Otóż tego typu pozytywna dywergencja może oznaczad, że siła 
trendu spadkowego ulega wyhamowaniu. To tak jakby ,,zbierana była swoista siła 
wewnętrzna”, ktorej pojawienie się może zwiastowad zmianę trendu ze spadkowego 
na wzrostowy.  
 
BANK MILLENIUM/WIG20 

 
 

http://www.bankier.pl/gielda/notowania/ranking-popularnosci
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Teraz chciałbym zwrócid uwagę na jeszcze jedną spółkę – na Ceramikę Nową Galę, Na 
początku popatrzmy na wykres kursu akcji tej spółk. Kurs stoi przed szansą na wybicie 
z formacji podwójnego dna. Warunkiem wybiica jest osiągnięcie kursu 1 złotego i 76 
groszy.  
 
CERAMIKA NOWA GALA  

 
 
Z kolei na wykresie siły względnej Ceramika/Nowa Gala ukształtowała się formacja 
objęcja hossy (zaznaczona elipsą), co stwarza szasnę na wzrosty. 
 
CERAMIKA NOWA GALA/WIG20 

 



7 
 

 

 

Rubryka 

,,Wykres do 

przemyślenia” 

Sławomir Kłusek 

ANALIZY-RYNKOWE.PL 
 

 

 



8 
 

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 24 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, 27 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. 
 


