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Poniedziałek, 19 lutego 2018 roku 

Kurs USD/PLN – perspektywa długoterminowa, kurs z 16 lutego 2018 roku = 3,3518 

 
Na wykresie stworzonym w oparciu o dane miesięczne wykresie kursu dolara 
amerykaoskiego (w złotych) pojawiła się pozytywna dywergencja z oscylatorem 
stochastycznym. Świadczy to o wytracaniu impetu przez trend spadkowy i (co 
wysoce prawdopodobne w sytuacji typowego dla hossy układu średnich ruchomych) 
szybkim zbliżaniu się momentu w którym trend zmieni się na wzrostowy 
 

Kurs EUR/PLN – perspektywa średniookresowa, kurs z 16 lutego 2018 roku = 4,1584 

 
Na wykresie stworzonym w oparciu o dane miesięczne wykresie kursu euro 
amerykaoskiego (w złotych) pojawiła się pozytywna dywergencja z oscylatorem 
stochastycznym. Świadczy to o wytracaniu impetu przez trend spadkowy i (co 
wysoce prawdopodobne w sytuacji typowego dla hossy układu średnich ruchomych) 
szybkim zbliżaniu się momentu w którym trend zmieni się na wzrostowy 
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Indeks WIG0 może zniżkowad po wybiciu z nietypowej formacji podwójnego dna 
 

W swych różnych tekstach wskazywałem, iż osobiście wyróżniam formację typowego 
podwójnego szczytu oraz formację nietypowego podwójnego szczytu.  
 
Typowa formacja podwójnego dna charakteryzuje się tym, że szczyty w formacji 
kształtują się na poziomie identycznym, bądź prawie identycznym. Natomiast w 
przypadku nietypowej formacji podwójnego szczyty kształtują się one na poziomie 
zupełnie odmiennym. 
 
Na wykresie indeksu WIG20 doszło do wybicia z nietypowego formacji podwójnego 
szczytu. Zakładam, że formacja ta się wypełni. Skoro tak to można oczekiwad zniżek 
do 2 232,73 pkt. 
 

 
 

W tej sytuacji kluczowe pytanie brzmi: jakie indeksy branżowe mogą byd w 
perspektywie średnioterminowej gorsze a jakie lepsze od indeksu WIG20.  
 
Przejrzałem wykresy siły względnych poszczególnych indeksów branżowych w 
stosunku do indeksu WIG20.  
 
Moją uwagę zwróciły szczególnie 2 wykresy. Jednen wskazuje na indeks, który może 
się zachowywad relatywnie słabo na tle indeksu WIG20. Drugi na indeks, którym 
może zachowywad się (moim zdaniem) stosunkowo mocno. W przypadku pierwszego 
indeksu mamy do czynienia z dojściem do ważnego oporu na sile względnej tego 
indeksu do indeksu WIG20. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z dojściem 
do ważnego wsparcia na analogicznej sile względnej.  
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WIG-Banki/WIG20.Doszliśmy do ważnego oporu. Oscylator stochastyczny wykupiony 

 

 
 

WIG-Spożywczy/WIG20. Znajdujemy się przy ważnym wsparciu. Pojawiła się formacja pro-
wzrostowa harami w sytuacji, gdy oscylator stochastyczny znajduje się w strefie wyprzedania.  
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,,Wykres do przemyślenia” – Colian 
 

W związku z wysoce realną perspektywą stosunkowo mocnego zachowania indeksu 
WIG-Spożywczy w najbliższych miesiącach postanowiłem w rubryce ,,Wykres do 
przemyślenia” umieścid spółkę z tej branży. Nawiasem mówiąc jest to pierwszy 
przypadek umieszczenie spółki spożywczej w tej rubryce. Spółką tą jest Colina – 
producent słynnych ,,Grześków” oraz czekolady ,,Goplana”. Popatrzmy na wykres 
kursu.  
 

 
 

Na wykresie kurs akcji spółki Colian doszło do wybicia z formacji podwójnego dna. Po 
wybiciu pojawiła się korekta spadkowa, które prawdopodobnie dobiega kooca. Gdyby 
formacja podwójnego dna miała się wypełnid powinno dojśd do zwyżki kursu z 3 
złotych i 53 groszy do do 4 złotych i 47 groszy. Co ciekawe na wykresie siły względnej 
Colian/WIG20 doszło do pojawienie się zaznaczonej w elipsie formacji harami w 
sytuacji wyprzedanego oscylatora stochastycznego, co stanowi sygnał kupna. 
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Czy spółka Colian może byd zaliczona do grupy  
spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie” ? 

 
22 lutego 2015 roku opublikowałem na stronie http://analizy-rynkowe.pl/  artykuł ,,Co to właściwie 
znaczy, że spółka jest ,,atrakcyjna fundamentalnie” ? – próba refleksji…”. 
 
http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-
refleksji/ 
 
Warto przypomnied, że w powyższym opracowaniu za spółki ,,atrakcyjne fundamentalnie”  uznałem 
te spółki, które znalazły się w rubryce ,,Wykres do przemyślenia” i jednocześnie spełniały 3 kryteria 
 

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) 

 
Okazuje się, że spółka Colian spełnia wszystkie 3 kryteria, aby uznad 
ją za ,,atrakcyjną fundamentalnie” 

http://analizy-rynkowe.pl/
http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/
http://analizy-rynkowe.pl/znaczy-wlasciwie-znaczy-spolka-atrakcyjna-fundamentalnie-proba-refleksji/
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Spółka: Colian 

1) Cena/Wartośd Księgowa (w dniu 16 

lutego 2018 roku) w krotnościach  

0,74 

2) Płynnośd bieżąca (w dniu 30 września 

2017 roku) w krotnościach  

2,34 

3) Rentownośd sprzedaży netto/ Płynnośd 

bieżąca 

2,00 
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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 14,5 punku procentowego od 

WIG-u 
 

Podsumowanie 

według  

stanu  

na 16 lutego 2018 roku   
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Dla 63 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 63 przypadków:  

IMMOBILE 

LENA 

NETMEDIA 

RAFAKO 

BORYSZEW 

ERBUD 

IF CAPITAL 

CAPITAL PARTNERS 

ASSECO POLAND 
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CD PROJEKT 

SYGNITY 

STALPRODUKT 

TAURON POLSKA ENERGIA 

ELEKTROTIM 

RELPOL 

TESGAS 

ENEA  

PROCAD  

PKO BP 

MERCOR 

COMARCH 

MUZA 

LUBAWA 

ATREM 

MOSTOSTAL WARSZAWA 

CERAMIKA NOWA GALA 

POLNORD 
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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 
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TESGAS (po raz drugi) 

COMARCH (po raz drugi) 

RELPOL (po raz drugi) 

MERCOR 

ORZEL BIAŁY 

IZOLACJA 

EMPERIA 

CERAMIKA NOWA GALA (po raz drugi) 

MUZA (po raz drugi) 

MOSTOSTAL PŁOCK 

ENEA (po raz drugi) 

STALPROFIL 

MOSTOSTAL WARSZAWA (po raz drugi) 

LENA (po raz drugi) 

RAFAKO (po raz drugi) 

SOHO DEVELOPMENT 

PKO BP (po raz drugi) 

LOTOS 
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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 

MERCOR 31,6 10,3 19,4 32,6 21,0 

ORZEŁ BIAŁY 99,1 17,4 25,5 37,2 22,4 

IZOLACJA 36,6 25,9 31,1 35,6 18,5 

EMPERIA 34,4 28,0 32,0 38,0 19,2 

CERAMIKA NOWA GALA 39,1 29,4 30,9 37,0 18,9 

MUZA -14,4 27,1 32,3 39,5 19,4 

MOSTOSTAL PŁOCK   -2,1 34,1 35,1 37,1 14,3 

ENEA   41,1 35,4 35,9 36,7 14,0 

STALPROFIL   24,6 31,6 33,1 35,3 13,9 

MOSTOSTAL WARSZAWA   -8,3 30,8 31,8 32,8 11,7 

LENA 10,0 30,4 31,2 31,5 11,5 

RAFAKO -11,5 27,2 27,8 26,4 10,1 

SOHO DEWELOPMENT   23,5 32,6 31,6 27,5 10,5 

PKO BP   33,6 39,3 33,2 21,6 2,4 

LOTOS 131,4 42,5 35,4 22,5 3,6 

 ŚREDNIO 18,9 -2,8 4,4 12,8 8,8 
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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 18,9 %. Procentowa 

zmiana indeksu WIG 20 w tym okresie wynosiła minus 2,8 %, indeksu WIG 

plus 4,4 %,  indeksu mWIG 20 plus 12,8 % a  indeksu sWIG80 plus 8,8 % 
 

 

18,9 

8,8 

12,8 

4,4 

-2,8 

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

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 
 

 Na wykresie stworzonym w oparciu o dane miesięczne wykresie kursu dolara 
amerykaoskiego (w złotych) pojawiła się pozytywna dywergencja z oscylatorem 
stochastycznym. Świadczy to o wytracaniu impetu przez trend spadkowy i (co wysoce 
prawdopodobne w sytuacji typowego dla hossy układu średnich ruchomych) szybkim 
zbliżaniu się momentu w którym trend zmieni się na wzrostowy  
 

 Na wykresie stworzonym w oparciu o dane miesięczne wykresie kursu euro amerykaoskiego 
(w złotych) pojawiła się pozytywna dywergencja z oscylatorem stochastycznym. Świadczy to 
o wytracaniu impetu przez trend spadkowy i (co wysoce prawdopodobne w sytuacji 
typowego dla hossy układu średnich ruchomych) szybkim zbliżaniu się momentu w którym 
trend zmieni się na wzrostowy 
 

 Na wykresie indeksu WIG20 doszło do wybicia z formacji nietypowego podwójnego szczytu. 
Zakładam, że formacja ta się wypełni. Skoro tak to można oczekiwad zniżek do 2 232,73 pkt. 
 

 W rubryce ,,Wykres do przemyślenia” umieszczam spółkę Colion. 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 
14,5 punku procentowego od WIG-u 
 

Opracował: Sławomir Kłusek, 19 lutego 2018 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. 
 

 
 

 

 


