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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 2.7

10:00 POL CPI r/r final (%) gru 1.1 1.1 1.1 1.1
14:30 USA Wskaźnik Empire State (pkt.) sty 11.3 11.5 ( r) 3.9
14:30 USA PPI r/r (%) 2.5 2.5 2.5

16.01.2019 ŚRODA
10:30 GBR CPI r/r (%) gru 2.1 2.3 2.1
14:00 POL Inflacja bazowa r/r (%) gru 0.6 0.7 0.7 0.6

17.01.2019 CZWARTEK
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 globalna: Za względu na kontynuację wyłączenia rządu federalnego w USA część zaplanowanych na
dziś publikacji danych makro (rynek nieruchomości) nie dojdzie do skutku. Zobaczymy jedynie dane o koniunkturze
(wskaźnik Philly Fed) oraz cotygodniowy raport na temat wniosków o zasiłki dla bezrobotnych.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ NBP: Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w relacji rdr wyniosła w grudniu 2018 r. 0,6 proc.
wobec 0,7 proc. w listopadzie.
∎ POL: Sejm uchwalił budżet na 2019 r. z maksymalnym deficytem w wysokości 28,5 mld zł. Za uchwaleniem
ustawy głosowało 241 posłów, przeciw było 192 posłów, a dwóch wstrzymało się od głosu.
∎ USA: Zanotowano mocny wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo
zwyżkował o 13,5 proc. w tygodniu zakończonym 11 stycznia - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków
Hipotecznych (MBA).

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 0.208 -0.005
USAGB 10Y 2.720 -0.014
POLGB 10Y 2.770 0.000
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
EURUSD wczoraj pozostawał stabilny w okolicach 1,14. Głoso-
wanie nad wotum nieufności wobec T.May przebiegło zgodnie z
oczekiwaniami i brytyjska premier pozostała na swoim stanowi-
sku – nie przełożyło się to więc na na sentyment rynków, teraz
będą one skupiać się na informacjach, w którym kierunku pój-
dzie rozwiązanie kwestii Brexitu. Dzisiaj w pierwszej części dnia
EURUSD powinien zależeć od finalnego odczytu inflacji w strefie
euro, po południu uwaga przeniesie się do USA, gdzie opubliko-
wany zostanie odczyt wskaźnika Philly Fed, który po wtorkowym
słabszym Empire State również może zaskoczyć negatywnie,
rzutując na kondycję EURUSD.

EURUSD technicznie
Pozycja: Brak.
Preferencja: Range 1,13-1,18.
Notowania zamknęły się poniżej 1,14 i mocują się z teraz z
MA55D (1,1384). Sytuacja techniczna nie zmieniła się znacząco
- obecne spadki EURUSD nie są już tylko korektą i powinny prze-
testować linię trendu wzrostowego i dolne ograniczenie range
(odpowiednio, 1,1330 i 1,1300). Będzie to dobra okazja do od-
nowienia pozycji long, zwłaszcza jeśli pojawią się tam sygnały
odwrócenia spadków - póki co takowych nie ma.

Wsparcie Opór
1,1300 1,1815
1,1201 1,1651
1,0906 1,1570
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EURPLN fundamentalnie
Złoty skorzystał wczoraj z lekkiej poprawy globalnego apetytu na
ryzyko, po głosowaniu w brytyjskim parlamencie i wynikających
z nich nadziejach na łagodniejszy czy późniejszy Brexit i umocnił
się o około grosz wobec europejskiej waluty. Zmienność gene-
ralnie nie była duża, ale po raz pierwszy od tygodni (sic!) ruch
na EURPLN okazał się w skali dnia trwały. Dzisiaj, podobnie jak
w poprzednich dniach EURPLN powinien podążać za zmianami
globalnych trendów, zależnymi m.in. od rozgrywanych scenariu-
szy w sprawie Wielkiej Brytanii. Wziąwszy pod uwagę jednak hi-
storię EURPLN z ostatnich tygodni, przełożenie to nie powinno
być znaczące, a EURPLN powinien pozostawać stabilny i poru-
szać się w 1-2 groszowych zakresach wahań.

EURPLN technicznie
Pozycja: Mała pozycja long po 4,2844, S/L 4,2550, T/P 4,34.
Preferencja: Range 4,25-35
Na EURPLN zmienność wróciła tylko z pozoru - relatywnie duża
biała świeca na wykresie dziennym to zasługa niskiego zamknię-
cia, a nie większego zakresu wahań. Tym niemniej, notowania
zamknęły się poniżej MA200D po raz pierwszy od grudnia. W
ten sposób nasza pozycja znalazła się wprawdzie na małym
minusie, ale zachowanie bieżącego zakresu wahań wystarczy
również do jej utrzymania - póki co wsparciem dla spadków
EURPLN będą lokalne minima w okolicy 4,26/27. Przy bieżącej
zmienności dotarcie do nich może trochę potrwać.

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 1.71 1.75 ON 1.15 1.55 EUR/PLN 4.2929
2Y 1.75 1.79 1M 1.58 1.78 USD/PLN 3.7619
3Y 1.81 1.85 3M 1.77 1.97 CHF/PLN 3.8066
4Y 1.91 1.95
5Y 2.01 2.05 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 2.10 2.14 1x2 1.62 1.66 EUR/USD 1.1393
7Y 2.18 2.22 1x4 1.69 1.75 EUR/JPY 124.27
8Y 2.26 2.30 3x6 1.69 1.73 EUR/PLN 4.2792
9Y 2.32 2.36 6x9 1.69 1.73 USD/PLN 3.7577
10Y 2.39 2.43 9x12 1.68 1.72 CHF/PLN 3.7903

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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