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Kalendarium danych
Dane z Polski i zagranicy o potencjalnym wpływie na rynek krajowy

Kraj Zmienna Okres Prognoza Poprzednio Odczyt
mBank konsensus

05.11.2018 PONIEDZIAŁEK
2:45 CHN PMI w usługach (pkt.) paź 52.8 53.1 50.8

10:30 GBR PMI w usługach (pkt.) paź 53.3 53.9 52.2
16:00 USA ISM w usługach (pkt.) paź 59.2 61.6 60.3

06.11.2018 WTOREK
8:00 GER Zamówienia w przemyśle m/m (%) wrz -0.5 2.0 0.3

10:00 EUR PMI w usługach final (pkt.) paź 53.3 53.3 53.7
USA Wybory parlamentarne

07.11.2018 ŚRODA
8:00 GER Produkcja przemysłowa m/m (%) wrz -0.1 0.1 ( r) 0.2

11:00 EUR Sprzedaż detaliczna m/m (%) wrz 0.0 -0.2 0
POL Decyzja RPP (%) lis 1.50 1.50 1.50 1.5

08.11.2018 CZWARTEK
9:00 HUN CPI r/r (%) paź 3.6 3.6 3.8

14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 03.11 214 215 (r) 214
20:00 USA Decyzja FOMC (%) lis 2.25 2.25 2.25

09.11.2018 PIĄTEK
2:30 CHN PPI r/r (%) paź 3.6 3.3
2:30 CHN CPI r/r (%) paź 2.5 2.5
8:45 FRA Produkcja przemysłowa m/m (%) wrz -0.3 0.3
9:00 CZE CPI r/r (%) paź 2.3 2.3

10:30 GBR Produkcja przemysłowa m/m (%) wrz 0.0 0.2
14:30 USA PPI r/r (%) paź 2.6 2.6
16:00 USA Koniunktura konsumencka U.Mich (pkt.) lis 97.9 98.6

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka globalna: W Europie dziś warto zwrócić uwagę na dane o inflacji w Czechach, gdzie w ostatnich
miesiącach momentum inflacji spadało, oraz na kolejne publikacje dotyczące kształtowania się produkcji przemy-
słowej, tym razem z Francji i Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych centralne miejsce zajmą dane o inflacji
producenckiej oraz pierwszy odczyt koniunktury konsumenckiej w listopadzie.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ POL: Ekonomiści Komisji Europejskiej w jesiennej prognozie podwyższyli prognozę dynamiki PKB Polski w 2018
r. do 4,8 proc. z 4,6 proc. wcześniej. Ich zdaniem, tempo PKB w latach 2019-2020 spowolni do odpowiednio 3,7
proc. i 3,3 proc.
∎ POL: Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce ukształtuje się na poziomie 0,9 proc. PKB zarówno w 2018
r., jak i w 2019 r. – napisano w listopadowej prognozie KE. Wcześniej ekonomiści KE spodziewali się, że w 2018 i
2019 r. deficyt wyniesie 1,4 proc.
∎ USA: Amerykańska Rezerwa Federalna, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymała główną stopę procentową w
przedziale 2,0-2,25 proc. - podano w komunikacie. Wzrost inwestycji - w ocenie Fedu - był "bardziej umiarkowany
w porównaniu z szybkim tempem wzrostu wcześniej w tym roku".

Decyzja RPP (05.12.2018) 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 0.446 -0.011
USAGB 10Y 3.232 -0.010
POLGB 10Y 3.211 0.000
Dotyczy benchmarków Reuters
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USA: Stopy bez zmian, komunikat bez zmian

Zgodnie z przewidywaniami, z punktu widzenia rynków li-
stopadowego posiedzenia FOMC mogłoby w ogóle nie być.
Świadczy o tym brak zmian stóp procentowych, minimalne
zmiany w komunikacie (nieco słabsza ocena inwestycji) i brak
reakcji rynku. Fed pozostaje na ścieżce i w tym podejściu
jest utwierdzany przez napływające dane. Na grudniowym
posiedzeniu zobaczymy kolejną podwyżkę, a o poziomie
docelowym stóp proc. będzie decydować inflacja – póki co,
bilans ryzyk jest wciąż rozłożony w kierunku wyższej inflacji,
ale jeśli nie zacznie rosnąć szybciej niż bieżące projekcje za-
kładające już pewne przestrzelenie celu, Fed nie zmieni retoryki.
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EURUSD fundamentalnie
Dolar wczoraj ponownie odrabiał swoje straty wobec euro w od-
powiedzi na odpływ niepewności po amerykańskich wyborach.
Dodatkowo euro nie pomagały nowe prognozy KE, gdzie zwra-
cano uwagę na wyższy deficyt Włoch, a dolara wspierały kolejne
dobre dane o zasiłkach dla bezrobotnych w USA. Dzień odbywał
sie jednak głównie w cieniu wieczornego posiedzenia Fed. To
nie przyniosło żadnych niespodzianek, zarówno w kwestii stóp
jak i treści komunikatu (więcej w sekcji analiz). Po posiedzeniu
dolar w dalszy ciągu się umacniał.

EURUSD technicznie
Pozycja: Brak.
Preferencja: Range 1,13-1,18.
Notowania pogłębiły spadki i zbliżają się do wsparcia 1,1301.
Szybkość i siła korekty jest dla nas zaskoczeniem. Z tego po-
wodu wykres tygodniowy nie wygląda już tak dobrze (jeśli noto-
wania skończą tydzień na bieżących poziomach, to próżno szu-
kać symptomów tworzenia się nowego impulsu wzrostowego), a
oscylator na 4h wybił się (w dół) z trendu wzrostowego. Możli-
wość wytworzenia potrójnego dna kusi, ale rozpędzenie kursu
jest na tyle duże, że aktywacja zapewne licznych zleceń S/L
w okolicy 1,13 może wygenerować przestrzelenie. Czekamy na
dalszy rozwój wydarzeń.

Wsparcie Opór
1,1301 1,1996
1,1000 1,1851
1,0869 1,1733/47/91
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EURPLN fundamentalnie
Czwartek był kolejnym dniem umacniania sie złotego wobec
euro. Pomimo lekkiego osłabiania się w pierwszej części dnia,
po południu nastąpiło odbicie, w czym mogła pomagać nowa
prognoza Komisji Europejskiej, zwiększająca szacunki PKB na
2018 r. (z 4,6 na 4,8%), oraz obniżająca przewidywany deficyt
sektora GG do 0,9% PKB w 2018 i 2019r. Piątek jest kolejnym
dniem bez polskich danych, więc złoty wciąż powininen zacho-
wywać sie w ślad za czynnikami globalnymi.

EURPLN technicznie
Pozycja: S/L 90 ticków straty na małej pozycji long.
Nowa pozycja: Warunkowa, mała pozycja long 4,2700, S/L
4,2600.
Preferencja: Range 4,25-35
RGR nadal się realizuje. Nasza wczorajsza gra na dywergencję
zakończyła się niepowodzeniem – korekta notowań w górę do-
tarła jedynie do najkrótszej średniej, a potem notowania znów
runęły w dół. Dziś wspomniana dywergencja nadal jest obecna
(ale na inaczej uśrednionym oscylatorze). Pozwolimy notowa-
niom opaść niżej i na poziomie 4,2700 wystawiamy warunkowe
zlecenie long. Gramy tym samym na zachowanie przedziału wa-
hań 4,25-35.

Wsparcie Opór
4,2657 4,4142
4,2030 4,3570
4,1511 4,3401
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IRS BID ASK depo BID ASK Fixing NBP
1Y 1.79 1.83 ON 1.43 1.93 EUR/PLN 4.2951
2Y 2.04 2.08 1M 1.61 1.81 USD/PLN 3.7599
3Y 2.26 2.30 3M 1.93 2.13 CHF/PLN 3.7504
4Y 2.42 2.46
5Y 2.56 2.60 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 2.67 2.71 1x2 1.62 1.66 EUR/USD 1.1362
7Y 2.76 2.80 1x4 1.71 1.75 EUR/JPY 129.61
8Y 2.83 2.87 3x6 1.73 1.76 EUR/PLN 4.2815
9Y 2.91 2.95 6x9 1.80 1.84 USD/PLN 3.7685
10Y 2.97 3.01 9x12 1.87 1.91 CHF/PLN 3.7468

Uwaga!
Dokument sporządzony został w Departamencie Analiz i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 września 2012 r. 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 878 z późn. zm.). Dokument nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu
do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Dokument nie stanowi
również doradztwa inwestycyjnego ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą
informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez
autorów bez uprzedniego powiadomienia. Kwotowania wskazane w opracowaniu są średnimi poziomami zamknięcia rynku międzybankowego z dnia poprzedniego, pochodzą
z serwisów informacyjnych (Reuters, Bloomberg) i mają charakter wyłącznie informacyjny.

Dystrybucja lub przedruk części lub całości opracowania możliwa jest za uprzednią pisemną zgodą autorów.

Skrzynka pocztowa research@mbank.pl służy wyłącznie do dystrybucji publikacji. Korespondencję zwrotną prosimy kierować bezpośrednio do autorów.
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