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Poniedziałek, 19 marca 2018 roku 

Kurs USD/PLN – perspektywa długoterminowa, kurs z 16 marca 2018 roku = 3,4320 

 
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 marca 2018 roku = 4,2176 

 
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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Z którym indeks WIG20 jest najbardziej powiązany ?  
z DAX 30 ?, z S&P500 ? czy też może z NIKKEI 225 ? 

 
Dokonując prognoz sytuacji na polskim rynku akcji warto pamiętad o tym, że kierunek 
zmian indeksów w poszczególnych krajach w danym roku jest zazwyczaj ten sam. 
Oczywiście nie jest to reguła bez wyjątków. Tym nie miej na podstawie doświadczenie 
można tak raczej powiedzied. Na początku popatrzmy na tabelę przedstawiającą 
procentowe zmiany 4 indeksów: WIG20 (Polska), DAX 30 (Niemcy), S&P500 (USA) 
oraz NIKKEI 225 (Japonia) w latach 1995-2017. 
 

Rok WIG20 DAX 30 S&P500 NIKKEI 225 

1995 8,1 7,0 34,1 0,7 

1996 82,1 28,2 20,3 -2,6 

1997 3,1 46,2 31,0 -21,2 

1998 -16,5 18,4 26,7 -9,3 

1999 44,1 39,1 19,5 36,8 

2000 1,5 -7,5 -10,1 -27,2 

2001 -33,5 -19,8 -13,0 -23,5 

2002 -2,7 -43,9 -23,4 -18,6 

2003 33,9 37,1 26,4 24,5 

2004 24,6 7,3 9,0 7,6 

2005 35,4 27,1 3,0 40,2 

2006 23,7 22,0 13,6 6,9 

2007 5,2 22,3 3,5 -11,1 

2008 -48,2 -40,4 -38,5 -42,1 

2009 33,5 23,8 23,5 19,0 

2010 14,9 16,1 12,8 -3,0 

2011 -21,9 -14,7 0,0 -17,3 

2012 20,4 29,1 13,4 22,9 

2013 -7,0 25,5 29,6 56,7 

2014 -3,5 2,7 11,4 7,1 

2015 -19,7 9,6 -0,7 9,1 

2016 4,8 6,9 9,5 0,4 

2017 26,4 12,5 19,4 19,1 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że w latach silnej hossy indeksu WIG20 (zwyżki o 
co najmniej 30 %) rosły co najmniej 3 indeksy (DAX30, S&P500, NIKKEI 225) albo co 
najmniej 2 z nich. Z kolei w latach silnej bessy indeksu WIG20 (zniżki o co najmniej 30 
%) spadały zawsze wszystkie 3 pozostałe indeksy (DAX30, S&P500, NIKKEI 225). Teraz 
powstaje pytanie: czy można za pomocą metod statystycznych obliczyd kierunek i siłę 
powiązao pomiędzy zachowaniem indeksu WIG20 a zachowaniem każdego z 3 innych 
indeksów w różnych okresach czasowych. Okazuje się, że można takie badania 
przeprowadzid.  
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Związek ten można pokazad za pomocą na przykład współczynnika korelacji liniowej 
Pearsona. Pokazuje on siłę i kierunek związku pomiędzy dwoma zmiennymi. 
Współczynnik ten może przyjmowad wartości od minus 1,0 do plus 1,0. 
 
Jeżeli przyjmuje on wartości wyraźnie dodatnie (na przykład plus 0,93, plus 0,84, plus 
0,65 itd.) to można powiedzied, że powiązanie pomiędzy dwoma zmiennymi ma 
charakter dodatni. Im wyższy poziom pierwszej zmiennej X tym wyższy poziom 
zmiennej drugiej. 
 
Jeżeli współczynnik ten przyjmuje wartości wyraźnie ujemne (na przykład minus 0,91, 
minus 0,74, minus 0,51 itd.) to można powiedzied, że powiązanie pomiędzy dwoma 
zmiennymi ma charakter ujemny. Im wyższy poziom pierwszej zmiennej tym niższy 
poziom zmiennej drugiej. 
 
Jeżeli współczynnik ten przyjmuje wartości bliskie zeru (na przykład minus 0,05, plus 
0,12, plus 0,07) to można powiedzied, że powiązania pomiędzy oboma zmiennymi 
praktycznie nie ma, bądź, że jest ono minimalne. 
 
Policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku pomiędzy 
stopą zwrotu z indeksu DAX 30 w roku T a stopą zwrotu z indeksu WIG 20 w roku T 
dla lat 1995-2017. Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 0,64.  
 
Potem policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku 
pomiędzy stopą zwrotu z indeksu S&P 500 w roku T a stopą zwrotu z indeksu WIG 20 
w roku T dla lat 1995-2017. Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 
0,53.  
 
Następnie policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku 
pomiędzy stopą zwrotu z indeksu NIKKEI 225 w roku T a stopą zwrotu z indeksu WIG 
20 w roku T dla lat 1995-2017. Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł 
plus 0,51.  
 
Potem takich samych badao dokonałem dla 2 innych okresów: 2000-2017 oraz 2009-
2017. Pierwszy okres obejmuje więc tylko lata rozpoczynające się do cyfry ,,2”. Ten 
drugi lata od momentu pierwszego roku (2009) po wielkim krachu giełdowym 
związanym z ostatnim kryzysem gospodarczo-finansowym.  
 
Policzyłem więc poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku 
pomiędzy stopą zwrotu z indeksu DAX 30 w roku T a stopą zwrotu z indeksu WIG 20 w 
roku T dla lat 2000-2017. Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 
0,74.  
 
Potem policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku 
pomiędzy stopą zwrotu z indeksu S&P 500 w roku T a stopą zwrotu z indeksu WIG 20 



5 
 

w roku T dla lat 2000-2017. Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 
0,70.  
 
Następnie policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku 
pomiędzy stopą zwrotu z indeksu NIKKEI 225 w roku T a stopą zwrotu z indeksu WIG 
20 w roku T dla lat 2000-2017. Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł 
plus 0,62.  
 
Później policzyłem więc poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku 
pomiędzy stopą zwrotu z indeksu DAX 30 w roku T a stopą zwrotu z indeksu WIG 20 w 
roku T dla lat 2009-2017. Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 
0,63.  
 
Potem policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku 
pomiędzy stopą zwrotu z indeksu S&P 500 w roku T a stopą zwrotu z indeksu WIG 20 
w roku T dla lat 2009-2017. Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł plus 
0,59.  
 
Następnie policzyłem poziom współczynnika korelacji liniowej Pearsona dla związku 
pomiędzy stopą zwrotu z indeksu NIKKEI 225 w roku T a stopą zwrotu z indeksu WIG 
20 w roku T dla lat 2009-2017. Okazało się, że poziom tego współczynnika wyniósł 
plus 0,22.  
 
Z dokonanych obliczeo wynika więc, że zachowanie indeksu WIG20 jest więc 
generalnie rzecz biorąc w największym stopniu powiązane z zachowaniem indeksu 
DAX 30.  
 
Na podstawie danych z lat 1995-2017 wynika, że kiedy w danym roku T indeks DAX30 
zwyżkuje to indeks WIG20 rośnie średnio o 17,4 %. Kiedy zaś w danym roku T indeks 
DAX30 zniżkuje to indeks WIG20 spada średnio o 20,9 % 
 
Z powyższego zestawienia wynika, że chcą przewidzied w jaki sposób będzie się 
zachowywad indeks WIG20 warto szczególną uwagę zwrócid na indeks DAX 30. Skąd 
może wynikad to szczególnie silne powiązanie pomiędzy polskim indeksem WIG20 a 
niemieckim indeksem DAX 30 ?. Nie wykluczone, że z siły powiązao pomiędzy 
gospodarką polską a gospodarką Niemiec. W koocu to Niemcy są na razie naszym 
największym partnerem handlowym.  
 
Udział Niemiec w polskim eksporcie w 2017 roku wyniósł 27,4 %. Udział Niemiec w 
polskim imporcie w 2017 roku wyniósł z kolei 23,1 %.  
 
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-
handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2017-
roku,1,65.html 

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2017-roku,1,65.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2017-roku,1,65.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/obroty-towarowe-handlu-zagranicznego-ogolem-i-wedlug-krajow-w-okresie-styczen-grudzien-2017-roku,1,65.html
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Teraz popatrzmy na wykresy indeksów: DAX 30 oraz WIG20.  
 
DAX 30, WIG20 

 
 
Z powyższego zestawienia wynika, że warunkiem pojawienia się hossy indeksu WIG20 
jest pojawienie się hossy indeksu DAX 30. Teraz popatrzmy na sam indeks DAX 30. 
Znajdujemy się w pobliżu bardzo ważnego wsparcia z 29 sierpnia 2017 roku. Po 
zbliżeniu się od góry do tego wsparcia nastąpił atak popytu, co stwarza szansę na 
wzrosty.  
 
DAX 30 

 
 
Teraz warto spojrzed na wykres indeks DAX 30 stworzony w oparciu o dane świecowe 
tygodniowe. Powstał tam bowiem bardzo ciekawy układ techniczny. Zapowiada on 
wzrosty, co jest dobrą wiadomością także dla indeksu WIG20. 



7 
 

DAX 30 

 
 
Na wykresie utworzyła się formacja harami przy wsparciu po dojściu oscylatora 
stochastycznego do strefy wyprzedania a układ średnich ruchomych jest typowy dla 
hossy. Średnia ze 100 tygodni znajduje się bowiem powyżej średnich z 45 oraz 15 
tygodni. Tego typu układ techniczny jest sygnałem zapowiadającym wzrosty.  
 
WIG20 

 
 
Indeks WIG20 powoli zbliża się do strefy ważnych wspard i ewentualny potencjał 
spadkowy wydaje się byd już nieznaczny.  
 
Wkrótce więc także i w przypadku indeksu WIG20 powinniśmy byd świadkami 
uaktywnienia się strony popytowej, zwłaszcza, że kwiecieo jest najlepszym dla 
posiadaczy akcji z indeksu WIG20 miesiącem roku.  
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Poniższa tabela przedstawia średnią procentową zmianę indeksu WIG20  w 
poszczególnych miesiącach okresu 1995-2017. 
 

Miesiąc Średnia zmiana indeksu WIG20 w % 

Styczeo   2,6 

Luty   1,6 

Marzec   1,0 

Kwiecieo   3,8 

Maj -1,9 

Czerwiec -0,3 

Lipiec   0,9 

Sierpieo   0,2 

Wrzesieo -1,6 

Październik   0,9 

Listopad -0,4 

Grudzieo   2,5 

 

Portfel fundamentalny 

 
13 stycznia 2018 roku podczas zajęd z uczestnikami studium podyplomowego 
,,Mistrzowie rynków finansowych” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w 
Sali 124 w budynku B zaprezentowałem listę 3 spółek ,,atrakcyjnych 
fundamentalnie”.  
 
Na listę tą wpisane zostały takie spółki spośród spółek, które zostały wprowadzone 
przeze mnie do rubryki ,,Wykres do przemyślenia” na przestrzeni ostatnich 12 
miesięcy, które spełniały 3 kryteria fundamentalne. Były to 3 spółki: Agora, Relpol 
oraz Tesgas.  
 
O jakie kryteria fundamentalne chodziło: Kryterium 1 - C/WK niższy od 1,0, 
Kryterium 2 - Płynnośd bieżąca wyższa od 1,5 oraz 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 zobowiązań 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). Listą tych spółek wraz z ich charakterystyką przedstawiłem na stronie 
internetowej analizy-rynkowe.pl w dniu 15 stycznia.  
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Popatrzmy na wykres stworzonego przeze mnie indeksu fundamentalnego F-3 (zawierającego w 
sobie Agorę, Relpol oraz Tesgas). 

 
INDEKS F-3 (AGORA, RELPOL, TESGAS) 

 
 
Prezentuje się bardzo ciekawie. Nastąpiło dojście do wsparcia. Oscylator stochastyczny doszedł do 
strefy wyprzedania. Pojawiły się 2 formacje harami. To bardzo pro-wzrostowy układ techniczny. To 
sygnał kupna 
 
Ponadto popatrzmy na wykres siły względnej indeksu F-3 (zawierającego w sobie Agorę, Relpol oraz 
Tesgas) / WIG20. Nastąpiło wybicia z formacji podwójnego dna. Oznacza to, że nastąpiła zmiana 
trendu ze spadkowego na wzrostowy. Formacja podwójnego dna jest bowiem sygnałem takiej 
zmiany. W rezultacie w perspektywie kilkumiesięcznej można oczekiwad , że  zachowanie indeksu 
fundamentalnego F-3 (zawierającego w sobie Agorę, Relpol oraz Tesgas) będzie lepsze, niż 
zachowanie indeksu średnich spółek mWIG40. 

 
INDEKS F-3 / WIG20  
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Jak zareagował 
hipotetyczny 

inwestor 

 Zenobiusz 

totalny dzikus giełdowy  

po obejrzeniu 2 wykresów ze str. 9 ? 
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Odpowiedź brzmi:  

hipotetyczny 

inwestor 

 Zenobiusz 

z zadowolenia  
wszedł na dach wieżowaca i  

wpadł w amok  
A to bardzo  

dobry znak ! zapowiada on 

zwyżki indeksu F-3 (zawierającego 
w sobie Agorę, Relpol oraz Tesgas) 
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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 marca 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 % 
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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. 
Potem możliwy jest powrót do wzrostów z uwagi na przewidywane wzrosty indeksu DAX 30.  
 

 13 stycznia 2018 roku podczas zajęd z uczestnikami studium podyplomowego ,,Mistrzowie 
rynków finansowych” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Sali 124 w budynku B 
zaprezentowałem listę 3 spółek ,,atrakcyjnych fundamentalnie”. Na listę tą wpisane zostały 
takie spółki spośród spółek, które zostały wprowadzone przeze mnie do rubryki ,,Wykres do 
przemyślenia” na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, które spełniały 3 kryteria 
fundamentalne. Były to 3 spółki: Agora, Relpol oraz Tesgas. 
 

Opracował: Sławomir Kłusek, 19 marca 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


