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Poniedziałek, 9 kwietnia 2018 roku 

Kurs USD/PLN – perspektywa długoterminowa, kurs z 6 kwietnia 2018 roku = 3,4173 

 

 
Na wykresie kursu dolara amerykaoskiego (w złotych) nastąpiło dojście do linii trendu 
spadkowego. Pojawia się szansa na spadek, czyli napływ kapitału zagranicznego. 
Może to oznaczad napływ kapitału zagranicznego na polski rynek akcji, szczególnie w 
kierunku akcji spółek z indeksu WIG20 
 

Kurs EUR/PLN – perspektywa średniookresowa, kurs z 16 marca 2018 roku = 4,1982 

 

 
Na wykresie kursu euro (w złotych) nastąpiło dojście do linii trendu spadkowego. 
Pojawia się szansa na spadek, czyli napływ kapitału zagranicznego. Może to oznaczad 
napływ kapitału zagranicznego na polski rynek akcji, szczególnie w kierunku akcji 
spółek z indeksu WIG20 
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WIG20 ma szanse na wzrosty !  

 
Indeks WIG20 doszedł do ważnego wsparcia.  
 
WIG20 

 
 
Po dojściu do tego wsparcia pojawiła się formacja harami. Polega ona na tym, że 
korpus drugiej świecy mieści się całkowicie w korpusie świecy pierwszej. 
  
WIG20 
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Ponadto wśród inwestorów indywidualnych panuje skrajny pesymizm. Z pesymizmu 
rodzi się hossa, tak samo jak z optymizmu bessa.  
 
http://www.sii.org.pl/12148/edukacja-i-analizy/indeks-nastrojow-
inwestorow/skrajny-pesymizm-utrzymuje-sie-wsrod-inwestorow.html#ak12148 
 
Warto zwrócid uwagę na sezonowośd. Kwiecieo jest średnio rzecz biorąc najlepszym 
miesiącem w roku.  
 
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 

 
Na wykresie siły względnej WIG-20/WIG-Banki doszło do wybicia z formacji 
podwójnego dna, co oznacza, że może dojśd do wzrostów tej siły. Podwójne dno 
zapowiada bowiem wzrosty. Spółki ,,nie-bankowe” z indeksu WIG20 mogą byd więc 
lepsze od spółek ,,bankowych” z indeksu WIG20.  
 

 

 

http://www.sii.org.pl/12148/edukacja-i-analizy/indeks-nastrojow-inwestorow/skrajny-pesymizm-utrzymuje-sie-wsrod-inwestorow.html#ak12148
http://www.sii.org.pl/12148/edukacja-i-analizy/indeks-nastrojow-inwestorow/skrajny-pesymizm-utrzymuje-sie-wsrod-inwestorow.html#ak12148
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Spośród spółek ,,nie-bankowych” z indeksu WIG20 moją uwagę zwraca spółka 
energetyczna Tauron PE.  
 
Zbliżyliśmy się do wsparcia. 
 
TAURON PE 
 

 
 
W pobliżu wsparcia pojawiły się formacje młotów, które są sygnałami kupna zgodnie 
z teorią świec japooskich zwłaszcza, gdy pojawiają się w pobliżu wsparcia.  
 
TAURON PE 
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Dlaczego kurs akcji spółki Arctic Paper może zachowywad się  
lepiej od indeksu WIG20 ? 

 
Obserwując wykres siły względnej Arctic Paper/WIG20 stworzony w oparciu o dane 
kwartalne można zauważyd, że oscylator stochastyczny doszedł do strefy 
wyprzedania, co na trendzie wzrostowym jest sygnałem kupna. 
 
ARCTIC PAPER/WIG20 
 

 
 
Co ciekawe na wykresie wspomnianej siły względnej został przełamany trend 
spadkowy, co oznacza wejście w trend wzrostowy i szanse na wzrosty 
 
ARCTIC PAPER/WIG20 
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Dlaczego kurs akcji spółki MakaronPL może zachowywad się  
lepiej od indeksu WIG20 ? 

 
Obserwując wykres siły względnej MakaronPL/WIG20 stworzony w oparciu o dane 
kwartalne można zauważyd, że oscylator stochastyczny doszedł do strefy 
wyprzedania, co na trendzie wzrostowym jest sygnałem kupna. 
 
MAKARONPL/WIG20 
 

 
 
Co ciekawe na wykresie wspomnianej siły względnej został przełamany trend 
spadkowy, co oznacza wejście w trend wzrostowy i szanse na wzrosty 
 
MAKARONPL/WIG20 
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Dlaczego kurs akcji spółki MCI może zachowywad się  
lepiej od indeksu WIG20 ? 

 
Obserwując wykres siły względnej MCI/WIG20 stworzony w oparciu o dane kwartalne 
można zauważyd, że oscylator stochastyczny doszedł do strefy wyprzedania, co na 
trendzie wzrostowym jest sygnałem kupna. 
 
MCI/WIG20 
 

 
 
Co ciekawe na wykresie wspomnianej siły względnej został przełamany trend 
spadkowy, co oznacza wejście w trend wzrostowy i szanse na wzrosty 
 
MCI/WIG20 
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Dlaczego kurs akcji spółki Polnord może zachowywad się  
lepiej od indeksu WIG20 ? 

 
Obserwując wykres siły względnej Polnord/WIG20 stworzony w oparciu o dane 
kwartalne można zauważyd, że oscylator stochastyczny doszedł do strefy 
wyprzedania, co na trendzie wzrostowym jest sygnałem kupna. 
 
POLNORD/WIG20 
 

 
 
Co ciekawe na wykresie wspomnianej siły względnej został przełamany trend 
spadkowy, co oznacza wejście w trend wzrostowy i szanse na wzrosty 
 
POLNORD/WIG20 
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Dlaczego kurs akcji spółki Trakcja może zachowywad się  
lepiej od indeksu WIG20 ? 

 
Obserwując wykres siły względnej Trakcja/WIG20 stworzony w oparciu o dane 
kwartalne można zauważyd, że oscylator stochastyczny doszedł do strefy 
wyprzedania, co na trendzie wzrostowym jest sygnałem kupna. 
 
TRAKCJA/WIG20 
 

 
 
Co ciekawe na wykresie wspomnianej siły względnej został przełamany trend 
spadkowy, co oznacza wejście w trend wzrostowy i szanse na wzrosty 
 
TRAKCJA/WIG20 
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Uwaga – od 2 kwietnia 
2018 roku na stronie 
internetowej trwa ankieta ! 
 
,Kurs akcji, której z 5 
wymienionych spółek 
zachowa się najlepiej w 
okresie od 31 marca do 
kooca 2018 roku ?”.  
 
Spółkami tymi są: Arctic 
Paper, MakaronPL, MCI, 
Polnord oraz Trakcja. 
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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 6 kwietnia 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:  

IMMOBILELENA 

NETMEDIA 

RAFAKO 

BORYSZEW 

ERBUD 

IF CAPITAL 

CAPITAL PARTNERS 

ASSECO POLAND 

CD PROJEKT 
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SYGNITY 

STALPRODUKT 

TAURON POLSKA ENERGIA 

ELEKTROTIM 

RELPOL 

TESGAS 

ENEA  

PROCAD  

PKO BP 

MERCOR 

COMARCH 

MUZA 

LUBAWA 

ATREM 

MOSTOSTAL WARSZAWA 

CERAMIKA NOWA GALA 

POLNORD 

TIM 
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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) 
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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 kursu dolara amerykaoskiego (w złotych) oraz euro (w złotych) nastąpiło dojście 
do linii trendu spadkowego. Pojawia się szansa na spadek, czyli napływ kapitału 
zagranicznego. Może to oznaczad napływ kapitału zagranicznego na polski rynek akcji, 
szczególnie w kierunku akcji spółek z indeksu WIG20 
 

 WIG20 znajduje się w pobliżu wsparcia, nastroje są pesymistyczne a kwiecieo to najlepszy 
miesiąc dla indeksu WIG20. Można więc spodziewad się zwyżek tego indeksu, szczególnie 
akcji spółek ,,nie-bankowych”  
 

Opracował: Sławomir Kłusek, 9 kwietnia 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 
  


