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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

04.03.2019 PONIEDZIAŁEK
BRAK ISTOTNYCH DANYCH
05.03.2019 WTOREK

2:45 CHN Caixin PMI w usługach (pkt.) lut 53.7 53.6 51.1
10:00 EUR PMI w usługach final (pkt.) lut 52.3 52.3
10:30 GBR PMI w usługach (pkt.) lut 49.9 50.1
11:00 EUR Sprzedaż detaliczna m/m (%) sty -1.6
15:45 USA PMI w usługach final (pkt.) lut 56.2 56.2
16:00 USA ISM poza przemysłem (pkt.) lut 57.1 56.7
16:00 USA Sprzedaż domów na r. pierwotnym (tys.) gru 580 657

06.03.2019 ŚRODA
POL Decyzja RPP (%) mar 1.50 1.50 1.50

14:15 USA Zatrudnienie ADP m/m (tys.) lut 185 213
07.03.2019 CZWARTEK

13:45 EUR Decyzja EBC (%) mar -0.40 -0.40
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 23.02

08.03.2019 PIĄTEK
8:00 GER Zamówienia w przemyśle m/m (%) sty -0.5 -1.6
8:45 FRA Produkcja przemysłowa m/m (%) sty 0.8
9:00 HUN CPI r/r (%) lut 2.7

14:30 USA Rozpoczęte budowy domów (tys.) sty 1326
14:30 USA Pozwolenia na budowę (tys.) sty 1078
14:30 USA Zatrudnienie poza rolnictwem m/m (tys.) lut 185 304
14:30 USA Stopa bezrobocia (%) lut 3.8 4.0
14:30 USA Przeciętne zarobki godzinowe m/m (%) lut 0.3 0.1

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka globalna: Dzień upłynie pod znakiem publikacji danych o koniunkturze w usługach (PMI w strefie
euro, ISM i Markit PMI w Stanach Zjednoczonych). Warto również odnotować nieliczne publikacje twardych danych
– sprzedaży detalicznej w strefie euro (za styczeń) oraz sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym w USA
(zaległa dana z grudnia).

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ POL: Zapowiedziany przez PiS impuls fiskalny, w przypadku braku rozwiązań kompensujących wzrost wydatków
budżetowych, może w 2020 r. pchnąć deficyt sektora finansów publicznych w Polsce w okolice 3 proc. PKB -
oceniła w poniedziałkowym raporcie agencja ratingowa Fitch.
∎ EUR: Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,4 proc. w I, licząc miesiąc do
miesiąca, a rok do roku wzrosły o 3,0 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat.
∎ EUR: Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w marcu wzrósł do -2,2 pkt. z -3,7 pkt. miesiąc
wcześniej - podała grupa badawcza Sentix w komunikacie.

Decyzja RPP (06.03.2019) 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 0.193 0.000
USAGB 10Y 2.728 0.000
POLGB 10Y 2.972 -0.003
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
W poniedziałek EURUSD kontynuował spadki z poprzednich dni
w ślad za lekkim spadkiem optymizmu na rynkach. Dzisiejszy
dzień powinien upłynąć pod znakiem oceny nastrojów (PMI i
ISM) w sektorze usługowym zarówno w Europie jak i w Stanach
Zjednoczonych. Wstępne wskaźniki napawały optymizmem, co
powinno pomagać wzrostom EURUSD (choć dotychczas opubli-
kowany odczyt w Chinach okazał się być gorszy od oczekiwań).
EURUSD powinno również wciąż zależeć od informacji z nego-
cjacji Chiny - USA, które zgodnie z dotychczasowymi doniesie-
niami są na ostatniej prostej (to powinna być pozytywna informa-
cja dla EUR). Na podejście rynków do ryzyka będą też wpływać
informacje z Kongresu Partii w Chinach, gdzie mogą pojawiać
się kolejne propozycje dotyczące tamtejszej stymulacji fiskalnej.
Póki co wiemy, że władze spodziewają się spadkowej trajektorii
wzrostu, ale jak zwykle nie zamierzają dopuścić do twardego lą-
dowania (nowa stymulacja w postaci obniżek podatków dla firm
ma być warta 0,6% PKB).

EURUSD technicznie
Pozycja: Mała pozycja long po 1,1351, S/L 1,1300.
Preferencja: Range 1,13-1,18.
9 pipsów dzieliło naszą pozycję od zlecenia S/L podczas wczo-
rajszego dnia. Dziś już notowania wyglądają lepiej i plasują się
wyżej. Na wykresie dziennym widać, że wybronił się trend wzro-
stowy, zaś wykres 4h pokazuje dywergencję na szybszym oscy-
latorze (Stochastic). Wobec powyższych informacji nie pozo-
staje nam nic innego jak pozostawienie pozycji bez zmian.

Wsparcie Opór
1,1300 1,1815
1,1201 1,1651
1,0906 1,1570

2



NIE KASOWAC

EURPLN fundamentalnie
W poniedziałek złoty lekko się umocnił, kontynuując ruchy z po-
przednich dni. Przy pustym kalendarzu polskich danych decy-
dowały czynniki globalne. Dzisiejszy dzień nie powinien przy-
nieść zmian, EURPLN będzie zależeć od światowych trendów
determinowanych oceną koniunktury w ważniejszych gospodar-
kach, rozwojem sytuacji na linii Chiny - USA, czy oczekiwaniami
względem czwartkowej konferencji EBC. Wpływ polskich czynni-
ków będzie można zaobserwować dopiero jutro wraz z konferen-
cją po posiedzeniu RPP. Przy braku negatywnych niespodzia-
nek EURPLN powinien kontynuować swój ruch w dół. Sprzyjać
temu mogą świeże oczekiwania niektórych banków inwestycyj-
nych, które zakładają standardowe dla EM zachowanie policy
mix, gdzie stymulacja fiskalna powinna spotkać się z kontrą mo-
netarną. Na tym etapie warto jednak poddać w wątpliwość chęci
RPP do podwyżki stóp. Wymagałoby to nieoczekiwanego i zna-
czącego zaskoczenia inflacją. Zgadzamy się odnośnie możliwo-
ści korekcyjnego ruchu na złotym, jednak zakłady o jego trwałą
moc są naszym zdaniem przedwczesne.

EURPLN technicznie
Pozycja: Mały long po 4,3040, S/L 4,29, T/P 4,3400.
Preferencja: Range 4,25-35
Notowania z wykresu dziennego zatrzymały się na splocie śred-
nich (MA200+MA55) i zaczynają je erodować. Z kolei na wykre-
sie 4h dywergencja trwa w najlepsze. Złamanie wspomnianego
splotu średnich będzie implikować ruch do dolnego ogranicze-
nia range. Póki co pozostajemy z małą pozycją long, ale gotowi
jesteśmy do jej odwrócenia.

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 1.72 1.76 ON 1.47 1.55 EUR/PLN 4.2984
2Y 1.81 1.85 1M 1.42 1.62 USD/PLN 3.7893
3Y 1.87 1.91 3M 1.46 1.66 CHF/PLN 3.7856
4Y 1.98 2.02
5Y 2.10 2.14 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 2.19 2.23 1x2 1.62 1.66 EUR/USD 1.1337
7Y 2.27 2.31 1x4 1.70 1.73 EUR/JPY 126.69
8Y 2.34 2.38 3x6 1.70 1.73 EUR/PLN 4.2975
9Y 2.41 2.45 6x9 1.71 1.74 USD/PLN 3.7900
10Y 2.47 2.51 9x12 1.72 1.75 CHF/PLN 3.7950

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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