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WIG 20

stopa zwrotu 1 tydzień
Wszystkie główne indeksy warszawskiej giełdy
zakończyły ubiegły tydzień wzrostami.
WIG 20 zyskał 3 % i jest to już 5 tydzień z rzędu
zakończony dodatnim wynikiem. Małymi krokami
zbliżami się do bardzo istotnych poziomów 2433 PKT
czyli październikowego szczytu notowań. Jego
pokonanie będzie bardzo pozytywnym sygnałem dla
całego rynku.
Porównując tygodniową stopę zwrotu
spółek wchodzących w skład indeksu wyraźnie
widać, że największą popularnością cieszyły się akcje
surowcowe: KGHM ( 9%) oraz JSW (7%). Cieszy
dobra postawa sektora banków którego
przedstawiciele zanotowali ponad 2 % wzrosty przy
czym najlepiej spisał się GETIN (13,06%), notując
największą tygodniową stopę zwrotu w całym
indeksie.
Na drugim biegunie znalazły się akcje
TP (-2,82%) oraz PGE (-1,51%).
Podczas przełomowych tygodni
wzrostowych wyraźnie widać które akcje są
akumulowane a które pozostają w konsolidacjach co
może mieć bezpośrednie przełożenie na zachownie
się tych spółek w przyszłości.
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MWIG 40 stopa zwrotu 1 tydzień

W przeciwieństwie do sektora banków indeksu
WIG20, banki z MWIG40 nie zachowały się tak
jednomyślnie. Największą tygodniową stopę zwrotu
zanotował KREDYT BANK (11,82%) przy czym akcje
pozostałych przedstawicieli sektora zachowały się
neutralnie (BSK 0,36% ; BANK MILLENIUM -1,2%).
Największym zainteresowaniem cieszyły się
mniejsze spółki z indeksu, w szczególności BIOTON
(57,14%) oraz CEDC (34,97%). Obydwie spółki
próbują przełamać kilkuletnie trendy spadkowe oraz
srednie 45 sesyjne.
Kolejny pozytywny tydzień dla spółek
budowniczych (BUDIMEX 5,62% i POLIMEX 7,51%),
hoteli i restauracji (ORBIS 1,87%; AMREST 6,02%)
oraz spółek z przemysłu metalowego (BORYSZEW
2,7%; KETY 4,42%; IMPEXMETAL 2,1%). Wraz ze
wzrostem aktywniści inwestorów wzrosły także
akcje GPW (5,73%).
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SWIG 80 stopa zwrotu 1 tydzień

Pomimo braku zaskakująco wysokich tygodniowych
stóp zwrotu wśród spółek indeksu SWIG80, obraz
całeg grupy akcji jest bardzo pozytywny. Tylko
nieliczne spółki mają ujemną stopę co pozytywnie
świadczy o nastrojach wśród małych spółek.
Najlepiej poradziły sobie akcje HAWE
(18,18%), CENTROZAP (16,66%), HYDROBUDOWA
POLSKA (15,05%), COAL ENERGY (14,76%).
Warto bliżej przyjżeć się spółkom
spożywczym, metalowym, bankom oraz handlu
hurtowego. Wymienione sektory zachowały
siębardzo spójnie co przełożyło się na wzrost
każdego z przedstawicieli danej grupy.
Wśród spółek budowalnych i deweloperów
wyłania się kilku liderów wzrostów. DOM
DEVELOPMENT (7,43%) z deweloperki oraz
wymieniona wcześniej HYDROBUDOWA POLSKA
(15,05%) a także ERBUD (9,75%) i MIRBUD (6,22%)
dość mocno wyróżniają się z pozostałych
przedstawicieli sektorów.
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Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale odzwierciedlają wiedzę i poglądy autora i są konsekwencją subiektywnej
interpretacji informacji i danych użytych do sporządzenia niniejszego materiału. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem
staranności i rzetelności, na podstawie informacji i źródeł uznanych przez jego autora za wiarygodne. Jednakże ani autor, ani PBA
Investment Sp. z o.o. nie gwarantują ich kompletności i wiarygodności.
Materiał ten jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych i nie jest rekomendacją w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich
emitentów lub wystawców i nie stanowią porady inwestycyjnej, rekomendacji lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych.
Informacje, komentarze i opinie zawarte w niniejszym materiale nie są również analizą inwestycyjną lub analizą finansową, których mowa
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Autor niniejszego opracowania ani PBA Investment Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje
inwestycyjne podjęte na podstawie informacji, komentarzy i opinii wyrażonych w niniejszym opracowaniu oraz za ich skutki.
Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz
wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody PBA Investment Sp. z o.o. jest zabronione.
Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
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