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Pandemia koronawirusa miała wpływ na każdy sektor gospodarki, w tym również na polską
giełdę. Przez te wszystkie miesiące można było zaobserwować, że indeks WIG20 jest zależny
od liczby chorych na COVID-19 – lepsza sytuacja pod względem zachorowań to lepsza
sytuacja na polskiej giełdzie. Skoro pandemia miała wpływ na ruch wskaźników giełdowych,
to może warto jest trochę lepiej je zrozumieć?

Czym są wskaźniki giełdowe?
Wskaźniki giełdowe to obliczenia matematyczne, które są wykreślane jako linie na wykresie cen,
które pomagają zidentyfikować pewne sygnały i trendy na rynku. Najczęściej używanymi
wskaźnikami giełdowymi są:
P/BV (Price/Book value) − odniesienie aktualnej ceny rynkowej akcji do jej wartości
księgowej.
P/CF (Price/Cash Flow) – odniesienie aktualnej ceny rynkowej akcji do wartości
przepływów gotówkowych generowanych przez daną spółkę akcyjną
P/E (Price/Earnings) − odniesienie aktualnej ceny rynkowej akcji do zysku netto
przypadającego na akcję.
Funkcją takich wskaźników jest przede wszystkim przewidywanie przyszłego ruchu cen oraz
wskazywanie ich dynamiki. Co więcej, wartość spółek na giełdzie jest określana dzięki tym

wskaźnikom.
Giełda Papierów Wartościowych liczy sobie 436 spółek oraz kapitalizację wynoszącą 829,6 mld zł.
Jednak jak w każdym przypadku, rozprzestrzenianie się koronawirusa miało swój wpływ na polską
giełdę. Od początku pandemii główny indeks WIG20 systematycznie spada. Wraz z pojawieniem się
wirusa stracił ponad 31% − gorzej niż w 2008 roku, kiedy wybuchł kryzys finansowy. Gdy w sezonie
letnim zniesiono niektóre obostrzenia, indeks WIG20 osiągnął wartość zamknięcia 1769,47, co
oznacza spadek o tylko 17%. Pozytywną informacją jest również to, że w nowym 2021 roku, niektóre
z polskich spółek debiutują na zagranicznej giełdzie.

Rodzaje wykresów giełdowych
Wspomniane wskaźniki są podstawą każdego wykresu giełdowego, np. świecowego, słupkowego, czy
liniowego. Co to jest wykres świecowy, słupkowy i liniowy? Takie wykresy to nic innego jak
przedstawienie w sposób graficzny zmiany cen instrumentu bazowego w określonym czasie:
1.

Wykres świecowy:

Jest to atrakcyjny wizualnie wykres, który w łatwy sposób przedstawia dane OHLC. Wykres składa
się z dwóch głównych części. Pierwsza to cienka linia, która pokazuje przedział cenowy od ceny
najwyższej do najniższej. Druga część, pokazuje szerszy obszar mierzący różnicę między ceną
otwarcia, a ceną zamknięcia.
2.

Wykres słupkowy (HLC/OHLC):

Jest to najczęściej używany wykres. Jest skonstruowany tak, aby pokazywać cztery informacje: cenę
otwarcia, cenę zamknięcia, najwyższą i najniższą cenę konkretnego dnia. Pionowa linia przedstawia
dzienny zakres handlowy. Pozioma linia skierowana w lewo oznacza cenę otwarcia, a ta sama linia
skierowana w prawo oznacza cenę zamknięcia.
3.

Wykres liniowy:

Wykres liniowy mierzy tylko cenę zamknięcia, pomagając zobaczyć jak zachowuje się cena w czasie.
Wielu techników uważa, że cena zamknięcia jest jedynym punktem, który ma znaczenie. Dla nich
wykres liniowy może być najbardziej odpowiednim.
Wykresy giełdowe są niezwykle przydatnym narzędziem do analizy akcji na giełdzie. Znajdują
również zastosowanie w interpretacji większości instrumentów finansowych, takich jak: kontrakty
CFD, czy obligacje.

Jakie komponenty obejmuje każdy wykres?
Każdy wykres przedstawia cenę akcji wykreśloną w przedziale czasowym oraz obejmuje kilka
istotnych komponentów, które mają w sobie zestaw kluczowych informacji. Do wspomnianych
istotnych elementów należą:
Okres wykresu
Zwykle codzienny, tygodniowy, miesięczny, kwartalny lub roczny. Niektórzy koncentrują się na
danych dziennych, aby prognozować krótkoterminowe ruchy cen. Natomiast inni koncentrują się na
wykresach tygodniowych i miesięcznych, aby dostrzec długoterminowe trendy cenowe.

Średnie ruchome
Średnie ruchome są formą analizy technicznej, która pomaga zidentyfikować wsparcie i opór na
wykresie giełdowym – oznaczone czerwoną oraz niebieską linią.
Zmiana ceny
Istnieją cztery kluczowe punkty danych z handlu dnia: otwarcie „open” − cena początkowa,
zamknięcie „close” − cena końcowa; maksimum „high” − najwyższa cena oraz minimum „low” −
najniższa cena.
Ostatnia zmiana
Wyświetla zmianę netto, dodatnią lub ujemną, w stosunku do poprzedniej ceny. Na wykresie
dziennym byłoby to zamknięcie z poprzedniego dnia.
Wolumen
Wolumen to ilość zapasów, które zostały kupione i sprzedane w określonym czasie. Jeśli akcje
poruszają się przy niskim wolumenie, to niewiele osób bierze udział w obecnym ruchu cen, a
inwestycja może nie być kontynuowana. Jeśli akcje zmieniają się w dużym wolumenie, to
zaangażowanych jest wiele osób i istnieje większe prawdopodobieństwo kontynuacji inwestycji.
Każda czerwona lub czarna pionowa linia na wykresie reprezentuje jakieś dane − pokazuje spadek
lub wzrost kursu akcji. Biorąc na poważnie inwestowanie na giełdzie, warto jest uważnie
obserwować wszelkie wykresy oraz wskaźniki, ponieważ są one niezwykle istotne.
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