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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

29.06.2015 PONIEDZIAŁEK
1:50 JAP Produkcja przemysłowa m/m (%) maj -0.8 1.2 -2.2

11:00 EUR Indeks ESI (pkt.) cze 103.9 103.8 103.5
14:00 GER CPI wstępny r/r (%) cze 0.5 0.7 0.3
16:00 USA Podpisane umowy na sprzedaż domów

m/m (%)
maj 1.0 2.7 (r) 0.9

30.06.2015 WTOREK
9:55 GER Stopa bezrobocia (%) cze 6.4 6.4

11:00 EUR CPI wstępny r/r (%) cze 0.2 0.1
14:00 POL Oczekiwania inflacyjne (%) cze 0.2 0.2 0.2
14:00 POL Saldo obrotów bieżących (mln EUR) Q1 2200 2200 -1971
15:00 USA Indeks CaseShiller r/r (%) kwi 5.25 5.04
15:45 USA Chicago PMI (pkt.) cze 50.0 46.2
16:00 USA Wskaźnik koniunktury kons. CB (pkt.) cze 96.8 95.4

01.07.2015 ŚRODA
3:00 CHN PMI w przemyśle (pkt.) cze 50.4 50.2
9:00 POL PMI w przemyśle (pkt.) cze 52.4 52.4 52.4
9:50 FRA PMI w przemyśle finalny (pkt.) cze 50.5 50.5
9:55 GER PMI w przemyśle finalny (pkt.) cze 51.9 51.9

10:00 EUR PMI w przemyśle finalny (pkt.) cze 52.5 52.5
10:30 GBR PMI w przemyśle (pkt.) cze 52.4 52.0
14:15 USA Zatrudnienie ADP m/m (tys.) cze 210 201
16:00 USA ISM w przemyśle (pkt.) cze 53.1 52.8

02.07.2015 CZWARTEK
14:30 USA Zatrudnienie poza rolnictwem m/m (tys.) cze 227 280
14:30 USA Stopa bezrobocia (%) cze 5.4 5.5
14:30 USA Przeciętne zarobki godzinowe r/r (%) cze 2.3 2.3
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 27.06 271
16:00 USA Zamówienia w przemyśle m/m (%) maj -0.5 -0.4

03.07.2015 PIĄTEK
9:50 FRA PMI w usługach finalny (pkt.) cze 54.1 54.1
9:55 GER PMI w usługach finalny (pkt.) cze 54.2 54.2

10:00 EUR PMI w usługach finalny (pkt.) cze 54.4 54.4
10:30 GBR PMI w usługach (pkt.) cze 57.5 56.5
11:00 EUR Sprzedaż detaliczna m/m (%) maj 0.1 0.7

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka polska. Dziś zostaną opublikowane kwartalne dane o bilansie płatniczym. Spodziewamy się potwier-
dzenia wysokiej nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, którą pokazywały dane miesięczne.
Gospodarka globalna. Dzień rozpoczyna się od danych z niemieckiego rynku pracy - w czerwcu stopa bezrobocia
najprawdopodobniej utrzymała się na rekordowo niskim poziomie. Wstępne dane o inflacji w Europie, publikowane
godzinę później, mogą zaskoczyć in minus (wynik wczorajszej niespodzianki w Niemczech). W Stanach Zjedno-
czonych należy odnotować przede wszystkim dane o koniunkturze: Chicago PMI i sentyment konsumentów wg
Conference Board.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ MF: Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego są gotowe do działań
związanych z kryzysem greckim, o ile okaże się to konieczne - napisano na stronie resortu finansów.
∎ W II kwartale 2015 r., po stabilizacji w I kwartale, powróciła tendencja wzrostu liczby nowych miejsc pracy -
wynika z kwartalnego raportu NBP dotyczącego sytuacji na rynku pracy.
∎ Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wezwał w poniedziałek Greków, by w zaplanowanym
na niedzielę referendum zagłosowali na „tak” - za porozumieniem z wierzycielami Aten.

Decyzja RPP (08.07.2015) 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 0.917 -0.023
USAGB 10Y 2.326 -0.010
POLGB 10Y 3.381 0.122
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
Po bardzo niskim otwarciu EURUSD zamknął wczoraj lukę i na
koniec dnia znalazł się w okolicy 1,1275 (co oznacza wzrost w
ciągu dnia o ponad 3 centy!). Czy taki ruch na EURUSD jest za-
skakujący? Wskazywaliśmy wielokrotnie, że w sytuacji niepew-
ności i awersji do ryzyka euro może zyskiwać ze względu na
swoją rolę waluty finansującej carry trades i z uwagi na masowe
zabezpieczanie pozycji długich w europejskich akcjach (wczo-
rajsze spadki na europejskich giełdach to od 3 do 5%) pozycją
short w EUR. Pomogło również silne zawężenie spreadów na
peryferiach (wiara w stabilizującą rolę EBC?) oraz wzrosty ren-
towności niemieckich obligacji w ciągu dnia (kolejna „stara” ko-
relacja). Brak nowych informacji z Grecji (dziś Grecja nie zapłaci
raty MFW i zakończy program pomocowy) przesuwa uwagę na
niedzielne referendum. Gra na EURUSD nie zmienia się - wzrost
niepewności to prawdopodobnie dalszy wzrost EURUSD.

EURUSD technicznie
EURUSD domknął lukę – wczorajsza świeca zamknęłą się po-
nad piątkowym zamknięciem. Skutecznym oporem okazała się
MA30 na tygodniowym, kurs wyskoczył ponad MA55 na 4H, ale
tylko na chwilę. Jesteśmy właśnie w przestrzeni między długimi
średnimi MA55 i MA200 na 4H. Po domknięciu luki kurs powinien
dalej rosnąć, jednak momentum wzrostowe na razie wyczerpało
się. Nie musimy wracać do range (1,1150-1,1350) – możemy
mieć do czynienia z konsolidacją wokół 1,12. Poczekamy z zaj-
mowaniem pozycji na wyklarowanie się nowej formacji.

Wsparcie Opór
1,0819 1,1971
1,0521 1,1763
1,0458 1,1246
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EURPLN fundamentalnie
Złoty, po dość spokojnym otwarciu, poddał się w dalszej czę-
ści sesji lekkiej presji deprecjacyjnej. Niemniej skończyła się
ona w okolicach 4,20. Złotego raczej nie stabilizują wypowie-
dzi rządowe, ani te ze strony NBP o możliwych interwencjach
(w gruncie rzeczy jasne jest jak te dwie instytucje będą reago-
wać w sytuacjach kredytowych). Panika związana z ewentual-
nym wyjściem Grecji była dość krótka (co nie oznacza wcale,
że nie może nagle powrócić – dobrym pretekstem jest na przy-
kład nowy-stary news o tym, że Grecja nie zapłaci MFW). Po-
ziomy zbliżone do 4,20 mogą być poza tym nadal uważane za
atrakcyjne do sprzedaży przez lokalnych eksporterów. Dodat-
kowo, powody wymienione przez nas wczoraj pozostają nadal w
mocy.

EURPLN technicznie
Kurs EURPLN po umiarkowanych wahaniach (+/- 100 ticków)
jest w zasadzie na poziomie, po którym go kupowaliśmy. Mo-
mentum wzrostowe ewidentnie wyczerpało się. Na wykresie 4H
zarysowała się dywergencja, czyli silny sygnał do spadku. Do-
datkowo, jesteśmy bardzo blisko dywergencji także na dzien-
nym. Wszystko to powoduje, że zdecydowaliśmy się odwrócić
naszą pozycję. Zamykamy long po 4,1932 z 5 tickami zysku,
otwieramy pozycję short (też po 4,1932) z S/L na poziomie 4,22,
bez zlecenia T/P.

Wsparcie Opór
4,1656 4,2347
4,1226 4,2200
4,0804 4,1983
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IRS BID ASK depo BID ASK Fixing NBP
1Y 1.77 1.80 ON 0.70 1.00 EUR/PLN 4.1893
2Y 2.00 2.05 1M 1.47 1.67 USD/PLN 3.7671
3Y 2.17 2.19 3M 1.34 1.54 CHF/PLN 4.0208
4Y 2.36 2.39
5Y 2.53 2.56 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 2.67 2.70 1x2 1.64 1.69 EUR/USD 1.1234
7Y 2.79 2.83 1x4 1.72 1.76 EUR/JPY 137.65
8Y 2.88 2.92 3x6 1.75 1.79 EUR/PLN 4.1924
9Y 2.95 2.99 6x9 1.77 1.82 USD/PLN 3.7316
10Y 3.00 3.05 9x12 1.83 1.87 CHF/PLN 4.0257

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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