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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

8.04.2019 PONIEDZIAŁEK
16:00 USA Zamówienia w przemyśle m/m (%) lut -0.5 0.0 ( r) -0.5

9.04.2019 WTOREK
9:00 HUN CPI r/r (%) mar 3.5 3.1

10.04.2019 ŚRODA
8:45 FRA Produkcja przemysłowa m/m (%) lut -0.5 1.3
9:00 CZE CPI r/r (%) mar 2.9 2.7

10:30 GBR Produkcja przemysłowa m/m (%) lut 0.1 0.6
13:45 EUR Decyzja EBC (%) kwi -0.400 -0.400
14:30 USA CPI r/r (%) mar 1.8 1.5
20:00 USA Minutes FOMC mar

11.04.2019 CZWARTEK
3:30 CHN CPI r/r (%) mar 2.3 1.5
3:30 CHN PPI r/r (%) mar 0.4 0.1

14:30 USA PPI r/r (%) mar 1.9 1.9
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 06.03 210 202

12.04.2019 PIĄTEK
14:00 POL Saldo obrotów bieżących (mln EUR) lut 376 -350 2316
14:00 POL Eksport (mln EUR) lut 18600 17860 18493
14:00 POL Import (mln EUR) lut 18200 18084 18214
16:00 USA Wsk. koniunktury kons. U.Mich (pkt.) kwi 98.2 98.4

POL Decyzja agencji S&P

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka globalna: Dziś rano zostaną opublikowane dane CPI dla Węgier za marzec. Inflacja na Węgrzech
przyspieszyła wg prognoz znacząco, z 3,1 do 3,5% r/r.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ EUR: Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w kwietniu wyniósł -0,3 pkt. wobec -2,2 pkt. miesiąc
wcześniej - podała grupa badawcza Sentix w komunikacie.
∎ GER: Eksport Niemiec w lutym spadł o 1,3 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych,
po wzroście miesiąc wcześniej o 0,1 proc., po korekcie z 0,0 - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w
komunikacie.
∎ USA: Zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym spadły o 1,6 proc. mdm wobec wzrostu w styczniu o 0,1 proc.
mdm, po korekcie z +0,3 proc. - poinformował Departament Handlu USA we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano
-1,6 proc.

Decyzja RPP (15.05.2019) 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 -0.002 0.010
USAGB 10Y 2.519 0.001
POLGB 10Y 2.918 0.000
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
Poniedziałek był dniem umacniania się euro wobec dolara. Ruch
ten można przypisać głównie poprawie globalnego apetytu na
ryzyko - zarówno wśród danych (gdzie najciekawszym odczytem
był lepszy od oczekiwań indeks Sentix), jak i ważniejszych wy-
darzeń (informacje o możliwych amerykańskich cłach na grupę
unijnych towarów) trudno szukać czynników, które przekładałyby
się na takich ruch. Dzisiejszy praktycznie pusty kalendarz da-
nych sprawia, że EURUSD powinien być zależny od oczekiwań
wobec jutrzejszego EBC (choć jak pisaliśmy wczoraj nie spo-
dziewamy się żadnych niespodzianek), czy kolejnych informacji
brexitowych (dzisiaj spotkanie T. May z A. Merkel i E. Macro-
nem).

EURUSD technicznie
Pozycja: Mała pozycja long po 1,1230, S/L 1,1150.
Preferencja: Range 1,13-1,18.
Biała świeca na dziennym jest symptomem odzyskania przez
kurs pewnego wigoru - jak na razie wskutek tego padła tylko
MA14D. Dotychczasowe doświadczenia z EURUSD pokazują,
że ta para walutowa porusza się w regularnych falach wzrosto-
wych i spadkowych, wygląda zatem na to, że rozpoczęła się
ta pierwsza. Najbliższe poziomy oporów to MA55D (1,1322) i
skrzyżowanie maksimum lokalnego z MA200D (1,1448/55).

Wsparcie Opór
1,1201 1,1815
1,1100 1,1651
1,0906 1,1570
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EURPLN fundamentalnie
Złoty lekko umocnił się wczoraj za sprawą poprawy globalnego
apetytu na ryzyko (widocznego np. w ruchu EURUSD w górę).
Umocnienie to nie było jednak silne (mniej niż jeden grosz)
– EURPLN pozostaje więc w okolicach 4,29. Dzisiejszy dzień
również nie powinien przynieść większych zmian. Teoretycz-
nie EURPLN mógłby być zależny od odczytu węgierskiej inflacji
(prognozowany wzrost), ale wziąwszy pod uwagę ostatnią małą
zależność EURPLN od danych zarówno z kraju jak i regionu,
węgierski odczyt nie powinien poruszyć znacząco zachowaniem
złotego.

EURPLN technicznie
Pozycja: Mała pozycja short po 4,3022, S/L 4,3130, T/P 4,2820.
Preferencja: Range 4,25-35
Bez większych zmian. Od góry wzrosty w dalszym ciągu ubez-
piecza splot średnich na wykresie dziennym (MA55/MA200 -
4,3000/25), a także FIBO 38.2% z wykresu 4H (zanim będzie
testowane, konieczne będzie pokonanie splotu średnich na in-
terwale 4h w okolicy 4,2950). Od dołu ograniczenia dla ruchów
są rozłożone znacznie mniej gęsto - seria ostatnich minimów to
4,2588/2780/2850. Nasza pozycja jest na umiarkowanym plusie
(ok. 1,5 figury), ale bardzo niskie momentum sprawia, że liczymy
na jej zamknięcie przez T/P wewnątrz strefy wsparć.

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 1.47 1.55 EUR/PLN 4.2897
2Y 1.79 1.83 1M 1.54 1.74 USD/PLN 3.8188
3Y 1.85 1.89 3M 1.57 1.77 CHF/PLN 3.8180
4Y 1.93 1.97
5Y 2.02 2.06 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 2.10 2.14 1x2 1.62 1.66 EUR/USD 1.1269
7Y 2.18 2.22 1x4 1.69 1.75 EUR/JPY 125.54
8Y 2.24 2.28 3x6 1.69 1.75 EUR/PLN 4.2859
9Y 2.30 2.34 6x9 1.69 1.73 USD/PLN 3.8051
10Y 2.36 2.40 9x12 1.69 1.75 CHF/PLN 3.8090

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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