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Kalendarium danych
Dane z Polski i zagranicy o potencjalnym wpływie na rynek krajowy

Godzina Kraj Zmienna Okres Prognoza Poprzednio Odczyt
mBank konsensus

04.08.2014 PONIEDZIAŁEK
11:00 EUR PPI r/r (%) cze -1.0 -1.0 -0.8

05.08.2014 WTOREK
3:45 CHN PMI w usługach (pkt.) lip 53.1 50.0
9:50 FRA PMI w usługach finalny (pkt.) lip 50.4 50.4 50.4
9:55 GER PMI w usługach finalny (pkt.) lip 56.6 56.6 56.7

10:00 EUR PMI w usługach finalny (pkt.) lip 54.4 54.4 54.20
11:00 EUR Sprzedaż detaliczna m/m (%) lip 0.5 0.0 0.4
15:45 USA PMI w usługach finalny (pkt.) lip 61.0 61.0 60.80
16:00 USA ISM w usługach (pkt.) lip 56.5 56.0 58.7
16:00 USA Zamówienia przemysłowe m/m (%) cze 0.6 -0.5 1.1

06.08.2014 ŚRODA
8:00 GER Zamówienia przemysłowe m/m (%) 1.0 -1.7 -3.2

14:30 USA Bilans handlowy (mld. USD) -44.5 -44.4 -41.5
07.08.2014 CZWARTEK

8:00 GER Produkcja przemysłowa m/m (%) cze 1.3 -1.7 (r ) 0.3
13:00 GBR Decyzja Banku Anglii (%) 0.5 0.5
13:45 EUR Decyzja EBC (%) 0.150 0.150
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 2.08 304 302

08.08.2014 PIĄTEK
8:00 GER Eksport m/m (%) cze 0.5 -1.1
8:00 GER Import m/m (%) cze 1.0 -3.4
8:45 FRA Produkcja przemysłowa m/m (%) cze 1.0 -1.7

Dziś zostaną opublikowane...

Gospodarka globalna. Dziś posiedzenie ECB, o kótrym nieco szerzej piszemy w sekcji
analiz. Wcześniej poznamy decyzję Bank of England, który powinien utrzymać główną stopę
procentową na niezmienionym poziomie 0,5%. Zza Oceanu nadejdą także cotygodniowe
dane z urzędów pracy.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ MPiPS: Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 11,9 proc. wobec 12,0 proc. w czerwcu.
∎ ITA: Włoski PKB spadł w II kw. o 0,3% rdr.
∎ GER: W czerwcu produkcja przemysłowa wzrosła o 0,3 proc. mdm, podczas gdy w
poprzednim miesiącu spadła o 1,7 proc., po korekcie ze spadku o 1,8 proc. mdm.

Decyzja RPP (3.09.2014) Prawdopodobieństwo wyliczone
z instrumentów krótkiej stopy proc.

podwyżka 25 bps 0%
stopy bez zmian 0%
obniżka 25 bps 100%
PROGNOZA mBanku obniżka 50 bps

Obligacje Otwarcie (%) Zmiana (pp.)

GERGB 10Y 1.155 -0.010
USAGB 10Y 2.471 -0.005
POLGB 10Y 3.443 -0.018
Dotyczy benchmarków Reuters
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Dziś posiedzenie ECB

Decyzja zostanie ogłoszona o 13:45, konferencja po posiedze-
niu rozpocznie się o 14:30. Oczekiwania na dzisiejsze posiedze-
nie są raczej neutralne. ECB nie powinno podejmować żadnych
działań przed przetestowaniem działania TLTRO (we wrześniu).
Niemniej jednak akcenty na posiedzeniu położone mogą zostać
na ryzyka niższego wzrostu gospodarczego. Byłby to skutek nie
tylko sankcji nałożonych i (nakładanych) na Rosję ale i ponow-
nego wejścia Włoch w recesję. Przy obecnej konstelacji ryzyk
dla Europy ECB może przyczynić się do podsycenia oczekiwań
na QE.

2



NIE KASOWAC

EURUSD fundamentalnie
EURUSD nieco w górę. Ruch głównie za sprawą nogi USD, co
sugeruje, że czynnikiem stojącym za zmianą był powrót apetytu
na ryzyko przy braku nowych informacji o eskalacji konfliktu na
Ukrainie. Dziś najważniejszym wydarzeniem będzie posiedze-
nie EBC. Spotkanie Rady Prezesów powinno być neutralne dla
rynków - EBC zapewne wstrzyma się z decyzjami do momentu
oceny skutków TLTRO. Niemniej jednak niższe wzrost wraz z
inflacją w strefie euro oraz potencjalne skutki sankcji nałożo-
nych na Rosję rozbudzają gołębie oczekiwania wśród uczest-
ników rynków. Nie widzimy więc dziś na horyzoncie czynników
mogących wspierać EUR. Przy braku ważnych danych makro
zachowanie nogi USD zdeterminowane będzie percepcją ukra-
ińskiego kryzysu.

EURUSD technicznie
Żałujemy, że nie możemy zamykać naszych rekomendacji w
trakcie sesji. 30-punktowy zarobek przerodził się wczorajszego
popołudnia w 20 punktów straty. Bliskość ważnych oporów w po-
staci MA30 oraz MA55 na 4H (szczególnie ta druga linia sku-
tecznie ograniczała ostatnio wzrosty EURUSD) skłania nas do
utrzymania pozycji short na dzisiejszej sesji. Dolar znajduje się
w uporczywym trendzie aprecjacyjnym i nie kłócąc się z rynkiem
liczymy na jeszcze jeden impuls spadkowy na EURUSD, mimo
już istotnego wyprzedania.

Wsparcie Opór
1,3350 1,3560
1,3296 1,3445
1,3200 1,3420
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EURPLN fundamentalnie
Złoty słabszy. Od początku wczorajszej sesji złoty wyraźnie tra-
cił na wartości. Szybko przebił psychologiczny poziom 4,20 do
euro. Zasadniczym powodem osłabienia złotego było hedgowa-
nie przez inwestorów zagranicznych ekspozycji na kraje EM w
obliczu rosnącego ryzyka interwencji rosyjskiej w objętej wal-
kami Donieckiej Republice Ludowej. Ten czynnik ryzyka nie po-
winien zniknąć przed weekendem. Co więcej wielu uczestników
rynku jest przekonanych, że właśnie w weekend może dojść do
interwencji. Stąd oczekujemy utrzymywania się presji na osła-
bienie złotego w najbliższych dniach. Dodajmy, że złoty nie jest
odosobniony w swej reakcj na ryzyka geopolityczne. Deprecja-
cję zanotowały wszystkie waluty regionu, włączając CZK.

EURPLN technicznie
Nasza rekomendacja zyskuje 140 punktów, choć w trakcie dnia
nasz wirtualny porfel puchł już nawet o 280 pipsów. Długi górny
cień wczorajszej świecy nie wygląda optymistycznie, a ponadto
niepokoi zachowanie oscylatorów: na dziennym odwrócenie w
obszarze wykupienia, na 4h dywergencje. Ustawiamy ciasne
zlecenie stop profit na 4,1925 (nieco poniżej wczorajszego mini-
mum) chroniące zyski na wypadek gwałtownej zawrotki i utrzy-
mujemy rekomendację long EURPLN na dziesiejszej sesji. Usta-
wiamy zlecenie take profit na wczorajszym szczycie 4,2160.

Wsparcie Opór
4,1729 4,2288
4,1695 4,2185
4,1628 4,1940
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IRS BID ASK depo BID ASK Fixing NBP
1Y 2.42 2.46 ON 2.4 2.7 EUR/PLN 4.1940
2Y 2.5025 2.55 1M 2.5 2.7 USD/PLN 3.1377
3Y 2.6 2.63 3M 2.6 2.8 CHF/PLN 3.4501
4Y 2.74 2.77
5Y 2.89 2.92 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 3 3.03 1x2 2.41 2.46 EUR/USD 1.3382
7Y 3.09 3.12 1x4 2.47 2.53 EUR/JPY 136.59
8Y 3.17 3.20 3x6 2.34 2.39 EUR/PLN 4.2010
9Y 3.23 3.27 6x9 2.26 2.31 USD/PLN 3.1367
10Y 3.3 3.33 9x12 2.26 2.31 CHF/PLN 3.4582

Uwaga!
Niniejsza publikacja została przygotowana w celu promocji i reklamy zgodnie z definicją zawartą w paragrafie 9, ustęp 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20. listopada
2009 w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków
powierniczych. Opracowanie stanowi wyraz najlepszej wiedzy autorów popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, jednakże nie możemy gwarantować ich
pełnej wiarygodności i kompletności. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają nasze opinie w dniu wydania raportu i mogą być zmienione przez autorów
bez uprzedniego powiadomienia. Informacje, na które powołują się w niniejszym opracowaniu autorzy niekoniecznie pozostają w zgodzie z opiniami mBanku S.A. Kwotowania
wskazane w opracowaniu są średnimi poziomami zamknięcia rynku międzybankowego z dnia poprzedniego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie są zatem poradą,
rekomendacją, ofertą dotyczącą kupna lub sprzedaży intrumentów finansowych i nie należy ich tak traktować. Prognozy wskazane w niniejszym dokumencie nie gwarantują
osiągnięcia zysków przez inwestora działającego na ich podstawie. mBank S.A. (lub jego pracownicy) może posiadać na rachunku własnym lub może zawierać transakcje
kupna/sprzedaży instrumentów opisanych w niniejszej publikacji. Autorzy oświadczają, że inwestor nie powinien działać wyłącznie na podstawie niniejszego opracowania,
bez zasięgnięcia niezależnej profesjonalnej porady inwestycyjnej. Jakakolwiek odpowiedzialność mBanku S.A., jego zarządu, pracowników, współpracowników, kooperantów,
agentów z tytułu podjęcia przez jakąkolwiek osobę działań lub zaniechań w związku z niniejszym opracowaniem jest wyłączona. Dystrybucja lub przedruk części lub całości
opracowania możliwa jest za uprzednią pisemną zgodą autorów.
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