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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

14.01.2019 PONIEDZIAŁEK
14:00 POL Saldo obrotów bieżących (mln EUR) lis -600 -484 -471 ( r) -221
14:00 POL Eksport (mln EUR) lis 19200 19480 20500 ( r) 20025
14:00 POL Import (mln EUR) lis 19700 19900 21069 ( r) 20254

15.01.2019 WTOREK
9:00 HUN CPI r/r (%) gru 2.8 3.1

10:00 POL CPI r/r final (%) gru 1.1 1.1 1.1
14:30 USA Wskaźnik Empire State (pkt.) sty 11.3 10.9
14:30 USA PPI r/r (%) 2.5 2.5

16.01.2019 ŚRODA
10:30 GBR CPI r/r (%) gru 2.1 2.3
14:00 POL Inflacja bazowa r/r (%) gru 0.6 0.7 0.7
14:30 USA Sprzedaż detaliczna m/m (%) gru 0.1 0.2

17.01.2019 CZWARTEK
14:30 USA Rozpoczęte budowy domów (tys.) gru 1253 1256
14:30 USA Pozwolenia na budowę (tys.) gru 1290 1328
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 12.01 220 216
14:30 USA Indeks Philly Fed (pkt.) sty 10.0 9.1 ( r)

18.01.2019 PIĄTEK
10:00 POL Przeciętne wynagrodzenie brutto r/r (%) gru 7.0 7.3 7.7
10:00 POL Zatrudnienie r/r (%) gru 2.9 2.8 3.0
10:00 POL Produkcja sprzedana przemysłu r/r (%) gru 2.0 5.0 4.7
10:00 POL PPI r/r (%) gru 2.5 2.5 2.7
10:00 POL Produkcja budowlano-montażowa r/r (%) gru 17.5 15.1 17.1
15:15 USA Produkcja przemysłowa m/m (%) gru 0.2 0.6
16:00 USA Koniunktura konsumencka UMich (pkt.) sty 96.4 98.3

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka polska: Dziś zostaną opublikowane finalne dane o inflacji CPI, które najprawdopodobniej potwierdzą
odczyt flash na poziomie 1,1% r/r. Zaskoczenie w stosunku do naszej oryginalnej prognozy (1,3% r/r) i konsensusu
rynkowego (1,2% r/r) wynikało z niższej realizacji cen żywności oraz spadku inflacji bazowej. Dzisiejsze dane
powinny rzucić nieco światła na naturę i przyczyny tego ostatniego zaskoczenia.

Gospodarka globalna: W USA dziś zostaną opublikowane dane o koniunkturze w przemyśle w styczniu (w okręgu
nowojorskim) oraz odczyt inflacji PPI za grudzień. Pierwsze z nich pokażą zapewne niewielką poprawę sentymentu,
drugie zaś - stabilizację rocznej dynamiki cen na poziomie z poprzedniego miesiąca. Wieczorem dojdzie do głoso-
wania w brytyjskim parlamencie w sprawie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ NBP: Deficyt w obrotach bieżących w listopadzie wyniósł 221 mln euro wobec konsensusu 530 mln euro deficytu.
Eksport wzrósł o 7,1 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 4,3 proc. rdr, natomiast import wzrósł o 9,9 proc. rdr
wobec konsensusu wzrostu o 8,2 proc. rdr.
∎ EUR: Produkcja przemysłowa w strefie euro w XI spadła o 1,7 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,1
proc., po korekcie z +0,2 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat.
∎ USA: Nie jest wykluczone, że Fed w grudniu dokonał ostatniej podwyżki stóp procentowych w obecnym cyklu -
powiedziała w poniedziałek Janet Yellen, była prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Decyzja RPP (06.02.2019) 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 0.239 -0.001
USAGB 10Y 2.704 0.007
POLGB 10Y 2.771 -0.001
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
Wczoraj EURUSD zachowywał się stabilnie, pozostając w oko-
licach 1,1470. Dzisiaj wieczorem odbędzie się głosowanie nad
umową ws. Brexitu w brytyjskim parlamencie i to to wydarzenie
powinno rzutować na zachowanie EURUSD. Oczekiwana jest
porażka T. May, a jej efekty mogą być różnorodne, od wydłu-
żenia terminu Brexitu, do kierowania się w stronę zaostrzenia
warunków umowy poprzez nowe referendum i brak wyjścia w
ogóle. Negatywny wynik głosowania zawiera w sobie wiele al-
ternatywnych scenariuszy. Dzisiaj poznamy też jeden ze wskaź-
ników amerykańskiej koniunktury (Empire State), na który rynki
mogą zwrócić większą uwagę po ostatnim słabszym odczycie
ISM. Swoje wystąpienia będą mieli kolejni członkowie Fed oraz
prezes EBC M. Draghi. Jak pisaliśmy wczoraj, globalna niepew-
ność oraz potencjał do łagodzenia retoryki EBC, powinny sprzy-
jać umacnianiu się dolara wobec euro.

EURUSD technicznie
Pozycja: Brak.
Preferencja: Range 1,13-1,18.
Bez zmian. Notowania wróciły poniżej 1,15, a minimalna zmien-
ność zagwarantowała, że tam pozostały. Jak wspominaliśmy
wczoraj, korekta spadkowa na EURUSD zatrzymała się w oko-
licy FIBO 50% i MA55 na wykresie 4H, brak jest jednocześnie
oznak zakończenia trendu wzrostowego. Będziemy zaintereso-
wani odnawianiem pozycji long w przypadku pojawienia się wia-
rygodnego sygnału kupna.

Wsparcie Opór
1,1201 1,1815
1,0906 1,1651
1,0341 1,1570
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EURPLN fundamentalnie
Poniedziałek był kolejnym dniem relatywnie stabilnego złotego.
Po lekkim wzroście na początku dnia, po południu EURPLN
spadał, kończąc dzień blisko poziomów otwarcia (cały ruch za-
mknął się jednak w obrębie jednego grosza, więc opisujemy go
tylko po to, aby pokazać, że złoty nie stał się nagle kursem sta-
łym). Dzisiaj EURPLN pozostanie pod wpływem głosowania w
Wielkiej Brytanii. Każde rozwiązanie, które może pogarszać glo-
balny sentyment (np. kolejne przedłużające się negocjacje, czy
zaostrzenie Brexitu), powinno osłabiać złotego. Sytuację kom-
plikuje fakt, że negatywny wynik głosowania będzie można in-
terpretować dwojako (Hard Brexit lub No Brexit). Na krajowym
podwórku dzisiaj zostanie opublikowany odczyt inflacji za gru-
dzień, który powinien potwierdzić odczyt flash. Do czasu wyraź-
nej zmiany kierunku w realnych danych makro, złoty pozostanie
stabilny. W tym kontekście ważny będzie odczyt produkcji prze-
mysłowej w piątek.

EURPLN technicznie
Pozycja: Mała pozycja long po 4,2844, S/L 4,2550, T/P 4,34.
Preferencja: Range 4,25-35
Bez zmian na wykresie tygodniowym i dziennym. W ostatnich
dniach cała zmienność na EURPLN zamyka się w przedziale
4,29-4,3050. Poniedziałek nie przyniósł pod tym względem prze-
łomu i fala spadkowa pozostaje blisko dolnej granicy tego prze-
działu (4,29). Nasza pozycja pozostaje na umiarkowanym plusie
(ok. 70 pipsów), ale wciąż czekamy na wyklarowanie sytuacji i
pojawienie się sygnału kierunkowego. Takowym byłoby złamanie
w sposób trwały poziomu 4,31.

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 1.70 1.74 ON 1.45 1.55 EUR/PLN 4.2936
2Y 1.72 1.76 1M 1.63 1.83 USD/PLN 3.7458
3Y 1.77 1.81 3M 1.77 1.97 CHF/PLN 3.8116
4Y 1.86 1.90
5Y 1.96 2.00 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 2.05 2.09 1x2 1.62 1.66 EUR/USD 1.1470
7Y 2.13 2.17 1x4 1.71 1.75 EUR/JPY 124.02
8Y 2.20 2.24 3x6 1.71 1.75 EUR/PLN 4.2893
9Y 2.27 2.31 6x9 1.71 1.75 USD/PLN 3.7408
10Y 2.34 2.38 9x12 1.71 1.75 CHF/PLN 3.8086

Uwaga!
Dokument sporządzony został w Departamencie Analiz i Relacji Inwestorskich mBanku S.A. w celu promocji i reklamy, zgodnie z art. 83c Ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 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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