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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

25.07.2016 PONIEDZIAŁEK
10:00 POL Stopa bezrobocia (%) cze 8.8 8.7 9.1 8.8
10:00 GER Indeks Ifo oczekiwania (pkt.) lip 101.6 103.1 102.2
10:00 GER Indeks Ifo bieżąca sytuacja (pkt.) lip 114.0 114.6 ( r) 114.7

26.07.2016 WTOREK
14:00 HUN Decyzja banku centralnego (%) 26.07 0.90 0.90
15:45 USA PMI w usługach flash (pkt.) lip 52.0 51.4
16:00 USA Koniunktura kons. CB (pkt.) lip 95.5 98.0
16:00 USA Sprzedaż domów na r. pierw. (tys.) cze 560 551

27.07.2016 ŚRODA
10:00 EUR Podaż pieniądza M3 r/r (%) cze 5.0 4.9
10:30 GBR PKB kw/kw (%) flash Q2 0.5 0.4
14:30 USA Zamówienia na d.trwałe m/m (%) wstęny cze -1.0 -2.3
20:00 USA Decyzja FOMC (%) 27.07 0.50 0.50

28.07.2016 CZWARTEK
11:00 EUR Wskaźnik ESI (pkt.) lip 103.5 104.4
14:00 GER CPI r/r (%) wstęny lip 0.3 0.3
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 11.07 261 253

29.07.2016 PIĄTEK
JAP Decyzja BoJ (%) lip -0.15 -0.10

7:30 FRA PKB r/r (%) flash Q2 0.2 0.6
11:00 EUR Stopa bezrobocia (%) cze 10.1 10.1
11:00 EUR CPI r/r (%) wstępny lip 0.1 0.1
11:00 EUR PKB kw/kw (%) flash Q2 0.3 0.6
14:00 POL CPI r/r (%) wstępny lip -0.8 -0.8
14:00 POL Oczekiwania inflacyjne (%) lip 0.2 0.2 0.2
14:30 USA PKB kw/kw SAAR (%) flash Q2 2.5 1.1
15:45 USA Chicago PMI (pkt.) lip 54.6 56.8
16:00 USA Wsk. kon. U. Michigan (pkt.) wstępny lip 90.5 89.5

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka globalna. Dzisiejszy kalendarz wypełniają dane ze Stanów Zjednoczonych o drugorzędnym znacze-
niu: tamtejszy rynek nieruchomości radzi sobie bardzo dobrze, o czym będą świadczyć statystyki sprzedaży nowych
domów (nieznaczny wzrost) i utrzymanie miarowego tempa wzrostu cen nieruchomości. Z kolei dane o koniunktu-
rze biznesowej (PMI w usługach) powinny pokazać stabilizację nastrojów przedsiębiorców i niskie tempo ekspansji
gospodarczej. Wreszcie, sentyment konsumentów w USA w lipcu mógł ulec pogorszeniu, o czym świadczyć będzie
spadek wskaźnika Conference Board. W Europie można odnotować jedynie decyzję banku centralnego Węgier,
gdzie spodziewana jest stabilizacja stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ GUS: Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 8,8 proc. wobec 9,1 proc. w maju.
∎ Nowak (MF): Emisje długu zagranicznego będę przeprowadzane zasadniczo tylko na refinansowanie potrzeb
pożyczkowych.
∎ GER: Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w lipcu 108,3 pkt. wobec 108,7
pkt. w poprzednim miesiącu.

Decyzja RPP (07.09.2016) 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 -0.019 0.001
USAGB 10Y 1.568 -0.022
POLGB 10Y 2.924 0.000
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
Po piątkowym tąpnięciu EURUSD zaczął tydzień od delikatnych
wzrostów i dotarł z powrotem do 1,10. Stało się tak w zasadzie
przy pustym kalendarzu (pozytywna niespodzianka w danych Ifo
nie zrobiła już wrażenia na żadnym uczestniku rynku) i trudno
doszukiwać się we wczorajszym ruchu czegoś więcej niż tylko
technicznej korekty. Przy obecnym, niejasnym nastawieniu EBC
osłabienie euro nie wynika z oczekiwań dotyczących polityki pie-
niężnej tamże i chociażby z tego względu EURUSD jest podatny
na takie ruchy. Szansę na przełamanie tego status quo (wciąż
obowiązuje range ustanowiony po Brexicie) daje dopiero bar-
dziej zdecydowana postawa Fed i kolejna fala wzrostów oczeki-
wań na podwyżki stóp.

EURUSD technicznie
Pozycja: Short po 1,1028, S/L 1,1050 bez T/P
Impuls wzrostowy związany z dywergencją spowodował, że no-
towania EURUSD wzrosły w okolice 1,10. Nasza pozycja wciąż
jest na niewielkim plusie, najbliższe świece będą dla niej klu-
czowe. Właśnie rozpoczyna się atak na opór MA30 na wykre-
sie 4h. Podobnie sytuacja wygląda na wykresie dziennym, gdzie
notowania podeszły pod linię ostatniego trendu spadkowego.
Szczególnie liczmy, że drugi ze wspomnianych oporów zachowa
się. Patrząc w szerszej perspektywie, momentum spadkowe
wciąż jest silne, lada chwila powinien nastąpić atak na minimum
lokalne 1,0913. Pozostawiamy pozycję short z tymi samymi pa-
rametrami i czekamy na zakończnie korekty wzrostowej.

Wsparcie Opór
1,0913 1,1616
1,0822 1,1428
1,0524 1,1110
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EURPLN fundamentalnie
EURPLN stabilny w okolicy 4,36 - o wczorajszej sesji na krajo-
wym rynku FX nie da się więcej powiedzieć, biorąc pod uwagę
mikroskopijną zmienność i niewrażliwość na zachowanie innych
walut regionu (wyraźne umocnienie HUF i TRY). Podtrzymujemy
naszą opinię, że obecnie czynniki krajowe (możliwość powrotu
ustawy o przewalutowaniu kredytów frankowych) i zagraniczne
(wzrost oczekiwań na zacieśnienie monetarne w USA, możli-
wość rozczarowania ze strony banków centralnych) nie sprzyjają
mocnemu złotemu. Dziś, z uwagi na pusty kalendarz, zmienność
może w dalszym ciągu być niska.

EURPLN technicznie
Pozycja: Long EURPLN po 4,3611, S/L 4,3480, T/P 4,3950
Wczorajszy dzień nie przyniósł większych zmian na kursie
EURPLN. W początkowej części sesji nastąpił nieudany atak
na MA30 na wykresie 4h, ale reakcja po odbiciu była prawie
znikoma. Podwójna dywergencja nie wywołała silnego impulsu
wzrostowego, przez co nasza pozycja jest na minimalnym plu-
sie. Wciąż jednak należy się spodziewać korekty wzrostowej,
być może dopiero po odbiciu od wsparcia MA200 na dziennym /
dawne minimum lokalne. Pozostawiamy pozycję long z niezmie-
nionymi parametrami.

Wsparcie Opór
4,3423 4,5120
4,2604 4,4711
4,2296 4,4069
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IRS BID ASK depo BID ASK Fixing NBP
1Y 1.63 1.67 ON 1.25 1.65 EUR/PLN 4.3600
2Y 1.66 1.71 1M 1.50 1.90 USD/PLN 3.9697
3Y 1.65 1.69 3M 1.90 2.35 CHF/PLN 4.0275
4Y 1.73 1.77
5Y 1.86 1.90 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 1.95 1.99 1x2 1.62 1.67 EUR/USD 1.0995
7Y 2.01 2.05 1x4 1.68 1.73 EUR/JPY 116.28
8Y 2.08 2.12 3x6 1.64 1.69 EUR/PLN 4.3547
9Y 2.15 2.19 6x9 1.58 1.63 USD/PLN 3.9705
10Y 2.22 2.26 9x12 1.56 1.61 CHF/PLN 4.0180

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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