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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

20.04.2015 PONIEDZIAŁEK
14:00 POL Produkcja sprzedana przemysłu r/r (%) mar 6.9 7.2 4.9 8.8
14:00 POL PPI r/r (%) mar -2.3 -2.5 -2.7 -2.4
14:00 POL Sprzedaż detaliczna r/r (%) mar 4.3 1.6 -1.3 3.0
14:30 USA Indeks Chicago Fed (pkt.) mar 0.10 -0.18 -0.42

21.04.2015 WTOREK
11:00 GER Indeks ZEW - bieżąca sytuacja (pkt.) kwi 56.5 55.1 70.2
11:00 GER Indeks ZEW - oczekiwania (pkt.) kwi 55.3 54.8 53.3
14:00 HUN Decyzja banku centralnego (%) kwi 1.80 1.95 1.80

21.04.2015 ŚRODA
16:00 USA Sprzedaż domów na r.wtórnym (mln.) mar 5.03 4.89 (r) 5.19
16:00 EUR Wsk. koniunktury konsumenckiej (pkt.) kwi -2.5 -3.7 -4.6

23.04.2015 CZWARTEK
3:45 CHN PMI w przemyśle wstępny (pkt.) kwi 49.4 49.6 49.2
9:00 FRA PMI w przemyśle wstępny (pkt.) kwi 49.2 48.8 48.8
9:00 FRA PMI w usługach wstępny (pkt.) kwi 52.4 52.4 50.8
9:30 GER PMI w przemyśle wstępny (pkt.) kwi 53.0 52.8 51.9
9:30 GER PMI w usługach wstępny (pkt.) kwi 55.5 55.4 54.4

10:00 EUR PMI w przemyśle wstępny (pkt.) kwi 52.6 52.2 51.9
10:00 EUR PMI w usługach wstępny (pkt.) kwi 54.5 54.2 53.7
14:00 POL Minutes RPP
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 18.04 287 294 295
15:45 USA PMI w przemyśle wstępny (pkt.) kwi 55.7 55.7 54.2
16:00 USA Sprzedaż domów na r.pierwotnym (tys.) mar 515 543 (r) 481

24.04.2015 PIĄTEK
10:00 GER Indeks Ifo - bieżąca sytuacja (pkt.) kwi 112.4 112.0
10:00 GER Indeks Ifo - oczekiwania (pkt.) kwi 104.5 103.9
10:00 POL Stopa bezrobocia (%) mar 11.7 11.7 12.0
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałe m/m (%) mar 0.6 -1.4

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka polska. Dzisiaj o 10:00 publikacja biuletynu statystycznego GUS wraz ze szczegółowymi danymi za
marzec. Stopa procentowa została wcześniej podana przez MPiPS.
Gospodarka globalna. W Europie dzisiaj publikacja ostatnich indeksów koniunktury – niemieckie Ifo. Za oceanem
ostatnie w tym tygodniu publikacje ze sfery realnej – zamówienia na dobra trwałe.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ RPP: Na posiedzeniu RPP 4 marca za wnioskiem o obniżkę stóp procentowych o 50 pb głosował prezes NBP
Marek Belka oraz członkowie: Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch, Jerzy Hausner, Jerzy Osiatyński oraz
Anna Zielińska-Głębocka.
∎ MF sprzedało w czwartek obligacje OK0717 za 1 191,50 mln zł przy popycie 2 017,00 mln zł i rentowności 1,645
proc., obligacje PS0420 za 4.908,0 mln zł przy popycie 6 367,0 mln zł i rentowności 2,083 proc. oraz obligacje
WZ0120 za 853 mln zł, popyt 1 388 mln zł.
∎ EUR: Indeks PMI w sektorze przemysłowym wyniósł w kwietniu 51,9 pkt. wobec 52,2 pkt. na koniec poprzedniego
miesiąca.

Decyzja RPP (06.05.2015) Prawdopodobieństwo wyliczone
z instrumentów krótkiej stopy proc.

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

Obligacje Otwarcie (%) Zmiana (pp.)

GERGB 10Y 0.158 0.002
USAGB 10Y 1.958 0.009
POLGB 10Y 2.497 -0.026
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
EURUSD rósł podczas wczorajszej sesji. Pierwsza reakcja na
słabsze dane PMI ze strefy euro była negatywna (patrz komen-
tarz w sekcji analiz); szybko jednak na rynek wrócili kupujący.
Początkowa reakcja na gorsze od oczekiwań dane z USA (lekko
gorszy rynek pracy, sporo gorsze dane o koniunkturze PMI oraz
z pierwotnego rynku domów) była niewielka (rentowności obliga-
cji dość uparcie rosły). Rozsądek powrócił podczas dojrzałej se-
sji amerykańskiej, wtedy także EURUSD osiągnął swoje sesyjne
maksima (1,0845); być może pomogło wznowienie bombardo-
wań Jemenu oraz wzrosty cen ropy naftowej. Dziś uwaga rynku
będzie skupiona na zamówieniach na dobra trwałe (14:30). Po
tej publikacji rynki mogą przejść w Fed-mode dyskontując już
tylko i wyłącznie posiedzenie z kolejnego tygodnia.

EURUSD technicznie
Gwałtowny wzrost EURUSD w drugiej połowie dnia spowodował,
że złapaliśmy S/L po 1,0820 notując przy tym 143 ticki straty.
Kurs wyskoczył z kanału na dziennym (dzisiaj otwarcie już nad
kanałem), zachował się natomiast kanał na wykresie tygodnio-
wym. Ten ostatni wskazuje na to, że spadki powinny być konty-
nuowane, ale nie wiemy jak silny będzie sygnał wzrostowy wy-
bicia na dziennym (warto poczekać czy w dzieiejszej sesji nie
zostanie zaatakowana MA55 na dziennym). Pozostajemy poza
rynkiem przynajmniej do poniedziałku.

Wsparcie Opór
1,0650 1,1380
1,0458 1,1268
1,0000 1,0844
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EURPLN fundamentalnie
EURPLN notował wczoraj wzrosty (maksimum 4,0189), aby pod
koniec dnia osiąść nieco poniżej 4,0. Spełniło się dokładnie to,
co przewidzieliśmy. Wzrosty wygenerowane w sesji europejskiej
przez czynnik EURowy osłabiły złotego, natomiast ich kontynu-
acja w sesji amerykańskiej (tym razem bardziej osłabienie do-
lara niż umocnienie euro) przyniosła już uspokojenie na złotym.
Wygląda też na to – co zresztą obserwujemy od kilku dni – że
polska waluta jest silnie skorelowana z polskimi indeksami gieł-
dowymi; tam też widzimy najsilniejszy wpływ europejskiego QE
(i wciąż czekamy na rynek obligacji). Kursem ruszą dziś raczej
tylko zamówienia na dobra trwałe w USA (przypominamy o innej
korelacji: jeśli EURUSD ruszy wtedy w górę złoty będzie moc-
niejszy i odwrotnie).

EURPLN technicznie
Wczorajszy ruch na EURPLN spowodował zamknięcie pozycji
short (zlecenia T/P po 4,0180) przez co zanotowaliśmy 205 tic-
ków zysku (maksimum dnia było tylko 15 ticków wyżej). Przebita
została także linia trendu wzrostowego na dziennym, ale kurs
otworzył się dzisiaj poniżej jej. Wewnątrz kanału spadkowego
na 4H utworzył się nowy, węższy kanał wzrostowy. Czekamy
na wybicie z jednego z tych kanałów (niekoniecznie dzisiaj).
EURPLN wciąż ma momentum spadkowe (trendy na wszystkich
wykresach), natomiast wstrzyamujemy się z ponownym wej-
ściem short czekając na lepsze poziomy.

Wsparcie Opór
3,9687 4,1277
3,8933 4,0860-70
3,83 4,0344
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IRS BID ASK depo BID ASK Fixing NBP
1Y 1.6 1.63 ON 1.3 1.6 EUR/PLN 4.0075
2Y 1.7 1.74 1M 1.5 1.7 USD/PLN 3.7371
3Y 1.77 1.80 3M 1.6 1.8 CHF/PLN 3.8653
4Y 1.88 1.91
5Y 1.96 1.99 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 2.03 2.06 1x2 1.62 1.67 EUR/USD 1.0823
7Y 2.09 2.12 1x4 1.62 1.66 EUR/JPY 129.36
8Y 1.97 2.00 3x6 1.59 1.63 EUR/PLN 3.9989
9Y 2.01 2.04 6x9 1.55 1.59 USD/PLN 3.6953
10Y 2.04 2.08 9x12 1.55 1.59 CHF/PLN 3.8708

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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