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S&P500 - możliwe korekcyjne cofnięcie  

POLSKA (WIG20) Po silnym czwartkowym spadku w piątek doszło do odbicia. Dzienne maksimum wypadło 

na poziomie 2446pkt. Pod koniec sesji rozpoczęła się realizacja zysków. Zamknięcie wypadło na poziomie 

2438pkt.          PROGNOZA W krótkim terminie możliwy powrót do dolnego ograniczenia wielosesyjnego 

kanału trendowego. W dalszej wielosesyjnej perspektywie oczekuję  wzrostu w okolice 2480pkt. (wykres 1). 

W trzeciej dekadzie grudnia możliwe jest przesilenie. 

Wykres 1. Kontrakty na indeks WIG20 

 

Dziś w kalendarzu: 

00:50 (Japonia) - PKB (annualizowany), fin. III kw. (-1,9%, prognoza -0,5%, poprzednio -6,7%), PKB s.a., fin. 

(k/k) III kw. (-0,5%, prognoza -0,1%, poprzednio -1,7%), 03:08 (Chiny) - Bilans handlu zagranicznego (USD) 

listopad (54,47 mld, prognoza 43,5 mld, poprzednio 45,4 mld), Eksport (4,7%, prognoza 8,2%, poprzednio 

11,6%), Import (-6,7%, prognoza 3,9%, poprzednio 4,6%), 08:00 (Niemcy) - Produkcja przemysłowa s.a. 

(m/m) październik (prognoza 0,5%, poprzednio 1,4%), 09:15 (Szwajcaria) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) 

październik (poprzednio -0,9%), Inflacja CPI (m/m) listopad (prognoza 0,0%, poprzednio 0,0%), 10:30 (Strefa 

Euro) - Indeks Sentix grudzień (prognoza -10,5, poprzednio -11,9), 14:15 (Kanada) - Rozpoczęte budowy 

domów listopad (prognoza 200 tys., poprzednio 183,6 tys.), pozwolenia na budowę domów (m/m) 

(poprzednio 12,7%).   

 

USA (S&P500 Future) Z czwartkowego dna na poziomie 2061.5pkt. doszło do odbicia. W piątek osiągnięty 

został nowy tegoroczny szczyt na poziomie 2079pkt. Po godzinie 18-tej rozpoczęła się realizacja zysków, 

zamknięcie po 2076.5pkt. Dziś w nocy doszło do spadku do 2074.5pkt., obecnie kontrakty są notowane po 

2076pkt.  

PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. Rozważam dwa 

scenariusze.  W pierwszym już znajdujemy się w nowej fali wzrostów, w ciągu 1-2 sesji możliwy powrót na 

czwartkowe dno (2061pkt.) a potem wejdziemy w kolejną falę wzrostów. Target szacuję na 2100pkt. W 

drugim scenariuszu czeka nas jeszcze powrót do dna z 1-go grudnia w okolice 2049pkt. (korekta płaska) i 
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dopiero potem wejdziemy w kolejną falę wzrostów (wykres 2, czerwona linia), target 2100pkt. W trzeciej 

dekadzie grudnia oczekuję na średnioterminowe przesilenie.  

Wykres 2. Kontrakty na indeks S&P500 

 

 

APPLE – Z październikowego dna na poziomie 95.16 USD doszło do wzrostu do 119.03 USD. Pod koniec 

listopada kurs akcji wkroczył w korektę. W piątek kurs spółki spadł do 114.60 USD, zamknięcie wypadło na 

poziomie 114.93 USD (wykres 3).          PROGNOZA: W mojej ocenie spadki z listopadowego szczytu są 

korekcyjne. Do trzeciej dekady grudnia możliwy jest nowy szczyt. Target szacuję na 122 USD. W dalszej 

perspektywie oczekuję na przesilenie i trwalsze kilkutygodniowe spadki.  

Wykres 3. Kontrakty CFD w układzie intraday 
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NIEMCY (Kontrakty DAX) W czwartek doszło do wzrostu do nowego tegorocznego szczytu na poziomie 

10091pkt., po godzinie 14:30 nastąpił silny ruch w dół. Dzienne minimum wypadło na poziomie 9837pkt. W 

piątek kontrakty wzrosły do nowego szczytu na poziomie 10099pkt., zamknięcie po 10090pkt. Obecnie 

kontrakty są notowane blisko tegorocznego szczytu (wykres 4).  

Wykres 4. Kontrakty CFD na indeks DAX 

 

PROGNOZA: Próba trwałego przełamania szczytu z czwartku nie powinna się udać. W ciągu kilku sesji 

możliwe są korekcyjne spadki. Potem oczekuję na kolejną falę wzrostów, która zmierzy się z tegorocznym 

szczytem na poziomie 10099pkt. W trzeciej dekadzie grudnia możliwe przesilenie.  

 

Sławomir Dębowski 

Dział Analiz Globtrex 

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

(Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień 

sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.  

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych 

instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz 

przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.  

 

 


