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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

21.09.2015 PONIEDZIAŁEK
16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wt. (mln) sie 5.50 5.58 ( r) 5.31

22.09.2015 WTOREK
14:00 HUN Decyzja banku centralnego (%) 22.09 1.35 1.35
16:00 EUR Indeks ufności konsumenckiej (pkt.) wrz -7.1 -6.9
16:00 USA Indeks Richmond Fed (pkt.) wrz 3 0

23.09.2015 ŚRODA
3:45 CHN PMI w przemyśle (pkt.) wstępny wrz 47.6 47.3
9:00 FRA PMI w przemyśle (pkt.) wstępny wrz 48.8 48.3
9:00 FRA PMI w usługach (pkt.) wstępny wrz 51.0 50.6
9:30 GER PMI w przemyśle (pkt.) wstępny wrz 52.8 53.3
9:30 GER PMI w usługach (pkt.) wstępny wrz 54.5 54.9

10:00 EUR PMI w przemyśle (pkt.) wstępny wrz 52.2 52.3
10:00 EUR PMI w usługach (pkt.) wstępny wrz 54.2 54.4
10:00 POL Stopa bezrobocia (%) sie 10.0 10.0 10.1
15:45 USA PMI w przemyśle (pkt.) wstępny wrz 53.2 53.0

24.09.2015 CZWARTEK
10:00 GER Indeks Ifo oczekiwania (pkt.) wrz 114.8 114.8
10:00 GER Indeks Ifo bieżąca sytuacja (pkt.) wrz 101.6 102.2
13:00 CZE Decyzja banku centralnego (%) 24.09 0.05 0.05
14:30 USA Indeks akt. gosp. Chicago Fed (%) sie 0.34
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 19.09 264
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałe m/m (%) sie -2.2 2.2 (r)
16:00 USA Sprzedaż domów na rynku pierw. (tys.) sie 515 507

25.09.2015 PIĄTEK
10:00 EUR Podaż pieniądza M3 r/r (%) sie 5.4 5.3
14:30 USA PKB kw/kw (%) trzeci odczyt Q2 3.7 3.7
15:45 USA PMI w usługach (pkt.) wstępny wrz 55.5 56.1
16:00 USA Indeks kon. U. Michigan (pkt.) finalny wrz 87.0 85.7

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka polska. Dziś zobaczymy jedynie miesięczny raport GUS o koniunkturze w sektorze przedsiębiorstw -
jest to najwcześniejszy probierz sentymentu polskich przedsiębiorców.
Gospodarka globalna. Spokojny dzień. Posiedzenie banku centralnego Węgier nie powinno przynieść żadnych
zaskoczeń - tam łagodzenie polityki pieniężnej już się zakończyło. Można również odnotować publikację wstępnych
danych o koniunkturze konsumenckiej w strefie euro (za miesiąc wrzesień), które powinny przynieść nieznaczne po-
gorszenie nastrojów konsumentów w eurolandzie, a także kolejne wyniki regionalnych badań koniunktury w Stanach
Zjednoczonych (tym razem Richmond Fed).

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ NBP: Przewidywane na okres 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło
na koniec sierpnia 7 269 mln euro wobec 7 679 mln euro na koniec lipca.
∎ MF: Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca 2015 r. spadło o 0,8 proc. mdm do 811 439,3 mln zł. Wobec
końca 2014 roku zadłużenie jest wyższe o 4 proc.
∎ GRE: Komisja Europejska ma nadzieję, że realizacja programu pomocowego dla tego kraju będzie przebiegała
zgodnie z harmonogramem.

Decyzja RPP (06.10.2015) 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 0.670 0.005
USAGB 10Y 0.000 -0.015
POLGB 10Y 2.912 -0.008
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
Spadek EURUSD o prawie 1% na początku nowego tygodnia,
wskutek czego EURUSD znalazł się poniżej 1,12, po raz pierw-
szy od ponad tygodnia. O umocnieniu dolara i osłabieniu euro
decydują, jak się wydaje dwa związane ze sobą czynniki. Po
piersze, gołębie nastawienie Fed nie zanegowało w sposób
istotny przeświadczenia o zbliżającej się podwyżce stóp pro-
centowych tamże - kurs na normalizację polityki pieniężnej w
USA silnie kontrastuje z tendencjami do rozszerzenia stymula-
cji w strefie euro, co dla dużej części uczestników rynku jest
już scenariuszem bazowym. Wczoraj zostało to zresztą wsparte
gołębimi wypowiedziami Praeta z EBC. Obok uwypuklenia roz-
bieżnych losów polityki pieniężnej po dwóch stronach Atlantyku
spadki EURUSD wspiera obniżanie prognoz dla wzrostu w go-
spodarce światowej - w takich epizodach, po początkowych fa-
lach paniki, dolar ma tendencję do zyskiwania. Dziś kalendarz
jest pusty i nie można wykluczyć pewnego odreagowania ostat-
nich spadków eurodolara.

EURUSD technicznie
Kurs EURUSD wybił się wczoraj z formacji kanału wzrostowego
na 4h w dół. Zadziałał bearish reversal z piątku, przez co bez
problemu padły MA55 / dolna granica kanału na 4h a także
MA200 (najdłuższe średnie zbiegają się aktualnie na 4h i dzien-
nym). Skutecznym wsparciem okazał się jednak Fibo 62,8%.
Kurs ma tendencję do konsolidacji wokół poziomów Fibo, co bio-
rąc także pod uwagę także zagęszczenie oporów / wsparć, skła-
nia nas do pozostania poza rynkiem.

Wsparcie Opór
1,1018/22 1,1714
1,0860 1,1436
1,0619 1,1388
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EURPLN fundamentalnie
Co nie chce rosnąć, musi spadać. Po tygodniu przebywania
w ciasnym zakresie wahań (4,1950-4,2100) EURPLN dokonał
zdecydowanego wyłamania i spadł w okolice 4,18. Stało się tak
praktycznie w jednym ruchu i przy braku czynników fundamen-
talnych (czy to krajowych, czy to zagranicznych) - wydaje się,
że dynamikę spadków mogła wzmocnić fala zleceń stop loss
ustawionych poniżej tygodniowego range. Podtrzymujemy naszą
opinię, że obecnie konstelacja czynników krajowych i zewnętrz-
nych sprzyja polskiej walucie i powinna doprowadzić do dalszych
spadków, w miarę pojawiania się dalszych impulsów. Dziś mo-
żemy ich nie zobaczyć - kalendarz publikacji makro w Polsce i
zagranicą jest pusty.

EURPLN technicznie
Dzisiejszy dzień może być kluczowy dla EURPLN. Wczoraj kurs
z hukiem uderzył we wsparcie MA55 na dziennym, które de facto
wyznacza dolną granicę kanału spadkowego. Nie zdołał się jed-
nak przebić, przeszkodziło w tym Fibo 50.0%. Przełamanie tego
poziomu oznaczałoby pożegnanie z formacją kanału i od razu
dwie figury przestrzeni do spadku. W przypadku, gdyby wspar-
cie się zachowało nie musimy mieć do czynienia z ruchem w
stronę górnej granicy kanału – może nastąpić konsolidacja wo-
kół 4,1850. Zagramy warunkowo short, sprzedajemy EURPLN,
gdy osiągnie 4,1805 z S/L wynoszącym 4,1920, z T/P ustawio-
nym na 4,1625.

Wsparcie Opór
4,1841 4,2980/3000
4,1607 4,2666
4,1143 4,2104
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IRS BID ASK depo BID ASK Fixing NBP
1Y 1.63 1.66 ON 1.20 1.50 EUR/PLN 4.1896
2Y 1.66 1.70 1M 1.46 1.66 USD/PLN 3.7080
3Y 1.75 1.78 3M 1.57 2.02 CHF/PLN 3.8359
4Y 1.88 1.91
5Y 2.00 2.03 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 2.12 2.15 1x2 1.63 1.69 EUR/USD 1.1186
7Y 2.20 2.23 1x4 1.68 1.74 EUR/JPY 134.87
8Y 2.29 2.33 3x6 1.66 1.71 EUR/PLN 4.1855
9Y 2.37 2.41 6x9 1.56 1.62 USD/PLN 3.7400
10Y 2.44 2.47 9x12 1.52 1.57 CHF/PLN 3.8463

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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