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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 1.35
16:00 EUR Indeks ufności konsumenckiej (pkt.) wrz -7.0 -6.9 -7.1
16:00 USA Indeks Richmond Fed (pkt.) wrz 2 0 -5

23.09.2015 ŚRODA
3:45 CHN PMI w przemyśle (pkt.) wstępny wrz 47.5 47.3 47.0
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. O 10:00 zostanie opublikowany Biuletyn Statystyczny GUS. Obok ewentualnej rewizji da-
nych o bezrobociu warto oczywiście zwrócić uwagę na szczegóły wcześniejszych publikacji - wyjaśnią one m.in.
przyczyny niespodzianki w danych o zatrudnieniu.
Gospodarka globalna. Dzień upłynie pod znakiem publikacji wskaźników PMI. W przypadku strefy euro oczeki-
wania wskazują na minimalne pogorszenie sentymentu przesiębiorców, tak w przemyśle, jak i w usługach, ale nie
można wykluczyć, że spowolnienie na rynkach wschodzących dotknęło europejski przemysł w większym stopniu.
Amerykański PMI powinien za to minimalnie wzrosnąć, choć tu ryzyka również rozłożone są raczej w dół.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ GUS: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się we wrześniu na poziomie nieznacznie
niższym od notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem.
∎ MF zaoferuje w czwartek na przetargu obligacje OK0717 oraz PS0420 łącznie za 4-6 mld zł.
∎ CHN: Indeks PMI w sektorze przemysłowym wyniósł we wrześniu 47,0 pkt. wobec 47,3 pkt. na koniec poprzed-
niego miesiąca (wstępne wyliczenia).

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 0.680 0.000
USAGB 10Y 0.000 0.005
POLGB 10Y 2.887 -0.084
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
Trzeci z rzędu dzienny spadek EURUSD sprowadził notowania
w okolice 1,11. Przy braku dodatkowych sygnałów fundamen-
talnych, które mogłyby poruszyć kursem w ciągu dnia, wypada
nam powtórzyć, że o spadkach EURUSD decydują dwa zwią-
zane ze sobą czynniki. Po pierwsze, gołębie nastawienie Fed
nie zanegowało w sposób istotny przeświadczenia o zbliżającej
się podwyżce stóp procentowych tamże - kurs na normalizację
polityki pieniężnej w USA silnie kontrastuje z tendencjami do roz-
szerzenia stymulacji w strefie euro, co dla dużej części uczest-
ników rynku jest już scenariuszem bazowym. Obok uwypuklenia
rozbieżnych losów polityki pieniężnej po dwóch stronach Atlan-
tyku spadki EURUSD wspiera obniżanie prognoz dla wzrostu w
gospodarce światowej - w takich epizodach, po początkowych
falach paniki, dolar ma tendencję do zyskiwania, co dziś rano
wspierają gorsze od oczekiwań dane z Chin.

EURUSD technicznie
EURUSD kontynuował wczoraj spadki (w ciągu 3 dni utracił 3
figury). Kurs zatrzymał się dopiero na MA55 na wykresie dzien-
nym, poniżej tej średniej są już tylko minima lokalne (tak samo
na 4h). Dzisiaj powinniśmy mieć do czynienia z korektą wzro-
stową, jej zasięg jest jednak bardzo ograniczony. Na wykresie
4h tylko pół figury brakuje do poziomu Fibo 61,8%, wokół któ-
rego może nastąpić konsolidacja, a figurę nad nami jest MA200.
Pozostajemy poza rynkiem.

Wsparcie Opór
1,1018/22 1,1714
1,0860 1,1436
1,0619 1,1270/80
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EURPLN fundamentalnie
Wczoraj w godzinach porannych EURPLN ponownie zaatakował
poziom 4,18 (kluczowa bariera techniczna - więcej w komen-
tarzu technicznym). Z pewnością sprowokowało to inwestorów
grających kanał spadkowy i przyniosło odbicie w kierunku 4,20.
W sesji amerykańskiej wyprzedaż złotego przyspieszyła (w ślad
za innymi walutami EM) i przez moment na terminalach wyświe-
tlały się wartości bliskie 4,22. Dziś w centrum uwagi znajdują się
dane o koniunkturze w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych
- w przypadku negatywnej niespodzianki w danych europejskich
można oczekiwać umocnienia złotego za sprawą intensyfikacji
oczekiwań na zwiększenie stymulacji monetarnej przez Europej-
ski Bank Centralny.

EURPLN technicznie
Wczoraj nie została zajęta warunkowa pozycja short (zabrakło
kilkunastu ticków). Kurs EURPLN odbił się od dolnej granicy ka-
nału i wrócił w okolice jego środka – chwilowo wyskoczył nawet
ponad 4,22. Wygląda na to, że udało się pokonać ważną linię
oporów na 4h: MA200, MA55 oraz Fibo 38,2%. Pozostaje po-
nad nami spora przestrzeń do górnej granicy kanału (ponad 3
figury) w zasadzie z jednym tylko oporem – MA30 na dziennym.
Warto w takim przypadku zagrać long po 4,2057 ze zleceniem
S/L (4,1940) oraz T/P (4,2307)

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 1.62 1.65 ON 1.20 1.50 EUR/PLN 4.1924
2Y 1.63 1.68 1M 1.54 1.74 USD/PLN 3.7438
3Y 1.71 1.74 3M 1.47 1.92 CHF/PLN 3.8522
4Y 1.83 1.86
5Y 1.94 1.97 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 2.06 2.09 1x2 1.63 1.69 EUR/USD 1.1119
7Y 2.15 2.19 1x4 1.67 1.73 EUR/JPY 133.68
8Y 2.25 2.29 3x6 1.64 1.68 EUR/PLN 4.2020
9Y 2.33 2.37 6x9 1.54 1.60 USD/PLN 3.7792
10Y 2.38 2.43 9x12 1.52 1.58 CHF/PLN 3.8739

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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