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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

23.01.2017 PONIEDZIAŁEK
16:00 EUR Koniunktura konsum. KE (pkt.) wstęny sty -4.8 -5.1 -4.9

24.01.2017 WTOREK
9:00 FRA PMI w przemyśle (pkt.) wstępny sty 53.4 53.5
9:00 FRA PMI w usługach (pkt.) wstępny sty 53.1 52.9
9:30 GER PMI w przemyśle (pkt.) wstępny sty 55.4 55.6
9:30 GER PMI w usługach (pkt.) wstępny sty 54.5 54.3

10:00 EUR PMI w przemyśle (pkt.) wstępny sty 54.8 54.9
10:00 EUR PMI w usługach (pkt.) wstępny sty 53.7 53.7
14:00 HUN Decyzja banku centralnego (%) 24.01 0.90 0.90
15:45 USA PMI w przemyśle (pkt.) wstępny sty 54.3 54.3
16:00 USA Sprzedaż domów na r. wtórnym (mln) gru 5.55 5.61

25.01.2017 ŚRODA
10:00 POL Stopa bezrobocia (%) gru 8.3 8.3 8.2
10:00 GER Indeks Ifo – oczekiwania (pkt.) sty 105.8 105.6
10:00 GER Indeks Ifo – bieżąca sytuacja (pkt.) sty 116.9 116.9

26.01.2017 CZWARTEK
10:30 GBR PKB r/r (%) wstępny Q4 2.1 2.2
14:00 POL Minutes RPP sty
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 21.01 247 234
15:45 USA PMI w usługach (pkt.) wstępny sty 54.6 53.9
16:00 USA Sprzedaż domów na r. pierwotnym (tys.) gru 586 592

27.01.2017 PIĄTEK
0:30 JAP Inflacja CPI r/r (%) gru 0.2 0.5

10:00 EUR Podaż pieniądza M3 r/r (%) gru 4.9 4.8
14:30 USA PKB kw/kw SAAR (%) wstępny Q4 2.1 3.5
16:00 USA Wsk.kon. U. Michigan (pkt.) finalny sty 98.1 98.1

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka globalna Dziś zostaną opublikowane dane o koniunkturze w strefie euro (PMI). Po kilku dobrych mie-
siącach można spodziewać się stabilizacji koniunktury na solidnych poziomach. W regionie uwagę rynków przykuje
decyzja banku centralnego Turcji - podwyżka stóp procentowych w celu obrony kursu liry jest w zasadzie pewna,
nie jest jednak jasne, jaka skala byłaby dostateczna dla osiągnięcia tego celu i na jak duży krok zdecyduje się
bank centralny. W Stanach Zjednoczonych z kolei zobaczymy dane PMI (w przemyśle) oraz informacje o sprzedaży
nieruchomości na rynku wtórnym.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ Ancyparowicz: Dywidendy z OFE powinny zasilać budżet, a nie prywatne kieszenie.
∎ MF sprzedało w poniedziałek obligacje OK0419 / PS0422 / WZ1122/ WZ0126 / DS0727 łącznie za 9 0297,0 mln
zł przy popycie 19 427,85 mln zł.
∎ Morawiecki: PKB w 2017 roku urośnie o około 3 proc.

Decyzja RPP (08.02.2017) 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 0.393 -0.001
USAGB 10Y 2.406 -0.007
POLGB 10Y 3.760 -0.041
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
Kolejny dzień z wyższym EURUSD. Słabszy dolar (zwłaszcza w
stosunku do jena - ze wszystkich głównych dolarowych par walu-
towych to właśnie USDJPY był epicentrum umocnienia dolara),
niższe notowania spółek giełdowych, niższe rentowności obliga-
cji i niższe ceny niektórych surowców - to wszystko oznaki od-
wijania ustanowionych po wyborach prezydenckich w USA jed-
nokierunkowych zakładów o politykę D.Trumpa. Z technicznego
punktu widzenia, to właśnie indeks dolarowy jest najbliżej wyła-
mania, które zmieniłoby korektę (spadkową w trendzie aprecja-
cyjnym) w nowy trend (osłabiania dolara). Czy stanie się to dzi-
siaj? Brakuje w najbliższym czasie oczywistych czynników, które
mogłyby do tego doprowadzić - natomiast równowaga pozostaje
krucha (zwłaszcza na amerykańskiej giełdzie) i faworyzuje wciąż
wyższy EURUSD.

EURUSD technicznie
Pozycja: Brak.
Notowania EURUSD wciąż rosną, jednak zakres wahań w ra-
mach trendu znacząco zmniejszył się. Korekty wynoszą teraz
niewiele ponad półtorej figury, nie spodziewamy się, że stan
ten dalej utrzyma się. W szerszym ujęciu niewiele się zmieniło.
Trend wzrostowy jest wciąż wyraźny, nie widzimy sygnałów jego
przełamania. Według sytuacji na wykresie 4h aktualne notowa-
nia nie są optymalnym miejscem do wejścia short, następna
większa korekta spadkowa powinna sięgnąć 1,0660 - 70. Atrak-
cyjniej wygląda sytuacja na wykresie tygodniowym, jednak wej-
ście aktualnie long wymagałoby ustawienia szerokiego zlecenia
S/L, na co nie jesteśmy gotowi. Pozostajemy ponownie poza ryn-
kiem.

Wsparcie Opór
1,0543 1,1300
1,0341 1,1035
1,0000 1,0874
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EURPLN fundamentalnie
EURPLN stoi praktycznie w miejscu (okolice 4,37). Wczorajsza
korekta na GPW została zneutralizowana bardzo dobrą aukcją,
prawdopodobnie łączącą się także z wejściem części inwesto-
rów kupujących bezpośrednio za wymienione, a nie pożyczone
PLN. Powtarzamy więc komentarz z wczoraj. Dopóki nie dojdzie
do odwrócenia nastrojów wobec polityki EBC a dolar pozostanie
słabszy, ale bez gwałtownej korekty na giełdach, złoty jest bez-
pieczny. Nie widzimy więc powodów do osłabienia krajowej wa-
luty w najbliższych dniach. Dzisiejsze publikacje ze strefy euro
(PMI) nie powinny mieć wpływu na wycenę złotego. Oczekiwa-
niami na EBC rządzić będą przede wszystkim dane inflacyjne
(kolejne dopiero w przyszłym miesiącu), a nie sfera realna, która
już i tak radzi sobie jak na strefę euro wyjątkowo dobrze. Pew-
nym ryzykiem dla złotego jest dzisiejsza decyzja banku central-
nego Turcji. Jeśli stopy procentowe podniesione zostaną zna-
cząco (200pkt+), część inwestorów może przerzucić ekspozycje
złotowe na lirowe korzystając z wysokiego carry oraz znaczą-
cego niedowartościowania liry.

EURPLN technicznie
Pozycja: Short otwarty po 4,3697 z S/L 4,3820.
Bez większych zmian w kursie EURPLN – notowania wciąż kon-
solidują się w okolicy MA55/MA30, aktualnie niewiele powyżej
tych średnich. Dzisiaj okaże się, czy formacja kanału (gramy ją
short) zachowa się. Innych impulsów wybicia z konsolidacji na
razie nie widać. Przestrzeń do spadku jest spora, dlatego uwa-
żamy, że warto pozostać short jeszcze jeden dzień. Nieco prze-
suwamy zlecenie S/L i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. W
przypadku, gdyby kanał jednak nie zachował się, nie koniecznie
musi oznaczać do wybicie w górę.

Wsparcie Opór
4,3510 4,5064
4,2949 4,4471
4,2654 4,4038
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IRS BID ASK depo BID ASK Fixing NBP
1Y 1.82 1.87 ON 1.10 1.50 EUR/PLN 4.3725
2Y 2.01 2.06 1M 1.55 1.75 USD/PLN 4.0760
3Y 2.11 2.15 3M 1.88 2.08 CHF/PLN 4.0781
4Y 2.28 2.32
5Y 2.48 2.51 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 2.59 2.63 1x2 1.65 1.70 EUR/USD 1.0762
7Y 2.73 2.76 1x4 1.72 1.75 EUR/JPY 121.27
8Y 2.82 2.85 3x6 1.74 1.77 EUR/PLN 4.3652
9Y 2.91 2.94 6x9 1.79 1.82 USD/PLN 4.0602
10Y 2.99 3.04 9x12 1.87 1.90 CHF/PLN 4.0701

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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