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Poniedziałek, 20 marca  2017 roku 

Kurs USD/PLN – perspektywa długoterminowa, kurs z 17 marca 2017 roku = 3,9882 

 
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 marca 2017 roku = 4,2885 

 
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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WIG20 tuż przy spadkowej linii trendu 
 

Indeks WIG20 doszedł do spadkowej linii trendu. Znajduje się więc w bardzo 
newralgicznym momencie. Z jednej strony ryzyko spadków jest teoretycznie 
wysokie. Po dojściu do oporu (od dołu) można się z technicznego punktu widzenia 
spodziewad spadków, podobnie jak do dojściu do wsparcia (od dołu) można się z 
technicznego punktu widzenia spodziewad wzrostów.  
 
WIG20 

 
 
Czy z powyższego wykresu wynika, że spadki są nieuniknione ? Powiem ostrośnie. Są 
one dośd prawdopodobne, ale w żadnym stopniu nie jest to pewne. Dlaczego ? Otóż 
nie należy (moim zdaniem) zapominad o ukształtowanej formacji podwójnego dna 
(o czym napiszę później. Formacja podwójnego dna jest formacja zmiany trendu ze 
spadkowgo na wzrostowy. Perspektywa owej zmiany trendu jest także ważna. Byd 
może początek tygodia da odpowiedź na pytanie: co jest ważniejsze ? 
 
Przyznam, że w ostatnich dnach z tak zwanego ,,otoczenia okołorynkowego” doszły 
mnie słuchy o pewnych dośd istotnych zmianach nastrojów naszych rodaków 
związanych z przekonaniami politycznymi. Oto jeden z najbardziej przeze mnie 
cenionych (i to od bardzo wielu lat) polskich politologów Marcin Palade, którego 
prognozy wyborcze w przeszłości wielokrotnie były bardzo trafne (co wskazuje na ich 
bardzo dobre podstawy metodologiczne) oszacował, że gdyby wybory do sejmu RP 
odbyły się w połowie marca tego roku Prawo i Sprawidlowośd uzyskałoby w nich takie 
poparcie, które dawałoby temu ugrupowaniu 216 mandatów. Ugrupowanie to nie 
miałoby więc możliwości stworzenia samodzielnego rządu.  
https://twitter.com/marcinpalade?lang=pl 

https://twitter.com/marcinpalade?lang=pl
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https://twitter.com/search?q=Podzia%C5%82%20mandat%C3%B3w%20sejmowych%
20na%20podstawie%20prognozy%20z%2014%20marca%202017.%20&src=typd 
 
Z kolei wedlug najnowszego sondażu IBRIS wynika, że rozkład mandatów w sejmie 
byłby dla Prawa i Sprawiedlowści jeszcze mniej korzystny, gdyż wedle tych badao 
ugrupowanie te mogłoby liczyd na 176 manadatów w sejmie i nie miałoby większości 
rządowej nawet z Klubem Kukiz15.  
 
http://www.rp.pl/Polityka/303199941-Sondaz-IBRiS-dla-Rzeczpospolitej-PiS---29-
proc-PO---27-proc.html 
 
Przyznam, że wyniki tych badao mogą byd przedmiotem sporego zainteresowania z 
różnch punktów widzenia. Warto zauważyd, że przewodniczącu ugrupowania 
Nowoczesna.pl Ryszard Petru wskazał, że jego ugrupowanie ,,wkrótce rozpocznie 
debatę o przygotowaniach i korzyściach, jakie może zyskad Polska z przyjęcia euro”. 
Zapowiedział też, że Polska ,,powinna przyjąd euro w 2021 roku”. 
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1026881,petru-nowoczesna-wprowadzenie-
euro.html 
 
https://oko.press/petru-musimy-przyjac-euro-szef-nowoczesnej-sie-pospieszyl/ 
 
Przyznam, że osobiście jestem zwolennikiem utrzymania zlotego jako naszej waluty 
narodowej i utrzymania prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej.  
 
http://www.maslowska.pl/start/broszura%20wersja%20B_1.pdf 
 
Kilka lat temu będąc pracownikiem Gospodarczego Banku Wielkopolski coś na ten 
temat opublikowałem. 
 
http://www.ibs.edu.pl/content/view/1659/28/ 
 
http://www.ibs.edu.pl/content/view/1696/106/ 
 
Tym niemniej jako realista zdaje sobie sprawę, że sytuacja może potoczyd się w 
rożnym kierunku. Poza tym (a nawet może przede wszystkim) warto poznad opinie 
różne od swojej, po to, żeby się nad problemem głębiej móc zastanowid, gdyż 
,,słusznośd może byd rozsiana po różnych osobach” (że się tak wyrażę), a ponadto 
warto założyd, że od każdego czlowieka (także więc od zwolennika stosunkowo 
szybkiego wejścia Polski do strefy euro) można się czegoś nauczyd. Poglądy różnych 
osób (w i imoje) ulegają z czasem modyfikacjom). Na pewno warto dokonywad 
przemyśleo i aktualizacji wyników owych przemyśleo. Nie byd dogmatykiem, ale nie 
byd też zbyt eleastycznym i zbyt zmiennym. Potrzebna jest rozwaga. W każdym razie 
dośd ważna może byd (także i z tego punktu widzenia) debata nad konstruktywnym 
wotum nieufności dla obecnego rządu. Warto będzie obserwad także podnoszone w 

https://twitter.com/search?q=Podzia%C5%82%20mandat%C3%B3w%20sejmowych%20na%20podstawie%20prognozy%20z%2014%20marca%202017.%20&src=typd
https://twitter.com/search?q=Podzia%C5%82%20mandat%C3%B3w%20sejmowych%20na%20podstawie%20prognozy%20z%2014%20marca%202017.%20&src=typd
http://www.rp.pl/Polityka/303199941-Sondaz-IBRiS-dla-Rzeczpospolitej-PiS---29-proc-PO---27-proc.html
http://www.rp.pl/Polityka/303199941-Sondaz-IBRiS-dla-Rzeczpospolitej-PiS---29-proc-PO---27-proc.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1026881,petru-nowoczesna-wprowadzenie-euro.html
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1026881,petru-nowoczesna-wprowadzenie-euro.html
https://oko.press/petru-musimy-przyjac-euro-szef-nowoczesnej-sie-pospieszyl/
http://www.maslowska.pl/start/broszura%20wersja%20B_1.pdf
http://www.ibs.edu.pl/content/view/1659/28/
http://www.ibs.edu.pl/content/view/1696/106/
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trakcie tej debaty głosy wskazując na potrzebę przybliżania lub oddalania 
perspektwy wejścia Polski do strefy euro. Warto przy okazji zwrócid uwagę na wyniki 
prowadzonych od kilku lat badania prowadzone przez Związek Banków Polskich. Z 
badao tych wynika, że sami bankowcy uważają, że przyjęcie euro było by najbardziej 
korzystne dla wielkich korporcji, mniej korzystne dla banków oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw a najmniej korzystne dla ogółu konsumentów.  
 
https://zbp.pl/public/repozytorium/Menu_gorne/Raporty/PENGAB/07-16.pdf 
 
52 proc. bankowców uważa, że przyjęcie wspólnej waluty przyniesie więcej szkód niż 
korzyści konsumentom. Jedynie 17 proc. badanych jest zdania, że przyjęcie euro 
przyniesie tej grupie więcej korzyści, niż szkód. Byd może warto wyniki tych badao 
warto mied ,,pod ręką” w rozmowach z pracownikami banków ?. Nie po, aby 
traktowad wyniki tych badao jako dogmat !, ale jako jeden z apektów wart dyskusji. 
Jestem ciekawy, czy w komentarzach analityków rynku finanonsowego pojawią się 
wypowiedzi wskazujące na powiązania pomiędzy ewentualnymi przetasowaniami na 
polskiej scenie politycznej a przyszłą sytuacją na polskim rynku akcji. 
WIG20  

 
 
WIG20 wybił się z formacji podwójengo dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnid 
indeks WIG20 powinien wzrosnąd o 3,0 %. Oczywiście należy wskazad na to, że ów 
potencjał wzrostowy jest tylko minimalnym potencjałem zwyżek wynikającym z 
formacji zmiany trendu spadkowego na wzrostowy. W każdym razie formacja ta może  
byd zwiastunem dopiero początkowej fazy jakiejś większej, byd może nawet 
kilkuletniej hossy na giełdzie warszawskiej. Mam na myśli hossę w segmencie 
ndeksu WIG20, co prawdopodobnie musiałoby byd związane z napływem kapitału 
zagranicznego.  

https://zbp.pl/public/repozytorium/Menu_gorne/Raporty/PENGAB/07-16.pdf
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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 marca 2017 roku   
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Dla 48 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 48 przypadków:  

IMMOBILE 

LENA 

NETMEDIA 

RAFAKO 

BORYSZEW 

ERBUD 

IF CAPITAL 

CAPITAL PARTNERS 

ASSECO POLAND 

CD PROJEKT 

SYGNITY 

STALPRODUKT 

TAURON POLSKA ENERGIA 

ELEKTROTIM 

RELPOL 

TESGAS 

ENEA  

PROCAD  

PKO BP 

MERCOR 

COMARCH 

MUZA 

LUBAWA 
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ATREM 

MOSTOSTAL WARSZAWA 

CERAMIKA NOWA GALA 

POLNORD 

TIM 

UNIMA 2000 

VARIANT 

ROPCZYCE 

EUROCASH  

AGORA 

BZWBK 

NETMEDIA (po raz drugi)  

STALPRODUKT (po raz drugi)  

CYFROWY POLSAT 

DĘBICA 

ALTA 

ASSECO POLAND 

PEKAO  

LCC 

P.A.NOVA 

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 

VARIANT -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 -11,6 -7,2 1,2 12,7 5,3 

PEKAO -17,1 -3,0 5,6 17,9 8,3 

LCC 19,8 -2,3 5,6 17,9 8,3 

P.A.NOVA 15,8 2,9 10,2 17,6 10,0 

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 6,0 %.Z 
uwago jednakże na bardzo silny optymizm inwestorów indywidualnych w krótkim okresie 
możliwa jest krótkoterminowa korekta spadkowa.  
 

Opracował: Sławomir Kłusek, 20 marca 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. 
 

 
 


