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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

1.07.2019 PONIEDZIAŁEK
3:45 CHN Caixin PMI w przemyśle (pkt.) cze 50.0 50.2 49.4
9:00 POL PMI w przemyśle (pkt.) cze 49.2 49.0 48.8 48.4
9:50 FRA PMI w przemyśle finalny (pkt.) cze 52.0 52.0 51.9
9:55 GER PMI w przemyśle finalny (pkt.) cze 45.4 45.4 45.0

10:00 EUR PMI w przemyśle finalny (pkt.) cze 47.8 47.8 47.6
10:00 EUR M3 r/r (%) maj 4.6 4.7 4.8
11:00 EUR Stopa bezrobocia (%) maj 7.6 7.6 7.5
15:45 USA PMI w przemyśle finalny (pkt.) cze 50.1 50.1 50.6
16:00 USA ISM w przemyśle (pkt.) cze 51.2 52.1 51.7

2.07.2019 WTOREK
11:00 EUR PPI r/r (%) maj 1.7 2.6 1.6

3.07.2019 ŚRODA
3:45 CHN Caixin PMI w usługach (pkt.) cze 52.6 52.7 52.0
9:50 FRA PMI w usługach finalny (pkt.) cze 53.1 53.1 52.9
9:55 GER PMI w usługach finalny (pkt.) cze 55.6 55.6 55.8

10:00 EUR PMI w usługach finalny (pkt.) cze 53.4 53.4 53.6
10:00 EUR PMI composite finalny (pkt.) cze 52.1 52.1 52.2
13:00 POL Decyzja RPP (%) 3..07 1.50 1.50 1.50 1.50
14:15 USA Zatrudnienie wg ADP m/m (tys.) cze 140 41 ( r) 102
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 29.06 221 229 ( r) 221
15:45 USA PMI w usługach finalny (pkt.) cze 50.7 50.7 51.5
16:00 USA Zamówienia w przemyśle m/m (%) maj -0.6 -1.2 ( r) -0.7
16:00 USA ISM w usługach (pkt.) cze 56.0 56.9 55.1

4.07.2019 CZWARTEK
11:00 EUR Sprzedaż detaliczna m/m (%) maj 0.4 -0.1 ( r) -0.3

5.07.2019 PIĄTEK
8:00 GER Zamówienia w przemyśle m/m (%) maj -0.2 0.4 ( r) -2.2

14:30 USA Zatrudnienie poza rolnictwem m/m (tys.) cze 160 75
14:30 USA Stopa bezrobocia (%) cze 3.6 3.6
14:30 USA Przeciętne zarobki godzinowe m/m (%) cze 0.3 0.2

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka globalna: Dziś zostaną opublikowane dane z amerykańskiego rynku pracy za czerwiec. Po słabym
maju można spodziewać się odbicia tempa wzrostu zatrudnienia (do ok. 160 tys. etatów) oraz nieznacznie
wyższego wzrostu wynagrodzeń. Stopa bezrobocia utrzyma się na wieloletnich minimach.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ POL: Stopa bezrobocia w czerwcu w Polsce wyniosła 5,3 proc. wobec 5,4 proc. w maju - poinformował wicemini-
ster rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że
stopa bezrobocia w ubiegłym miesiącu spadła do 5,2 proc.
∎ EUR: Sprzedaż detaliczna w strefie euro w V, w ujęciu miesiąc do miesiąca, spadła o 0,3 proc. mdm, a mie-
siąc wcześniej poszła w dół o 0,1 proc., po korekcie z -0,4 proc. - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii
Europejskiej, w komunikacie.

Decyzja RPP (11.09.2019) 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 -0.385 -0.003
USAGB 10Y 1.945 -0.011
POLGB 10Y 2.327 -0.009
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
EURUSD bez żadnych zmian - efekt niskiej płynności i nieobec-
ności inwestorów z USA, świętujących Dzień Niepodległości.
Dzisiaj rynki w USA będą już działać normalnie, a na tapecie
pojawią się miesięczne dane z rynku pracy. Po odebranych bar-
dzo negatywnie danych za maj czerwiec powinien przynieść w
nich odreagowanie, choć rynek w prognozowaniu poprawy da-
nych jest już raczej ostrożny. Czy wynika to z inercji prognoz, czy
z sentymentu, czy też z przekonania, że tempo kreacji miejsc
pracy przesunęło się skokowo w dół, nie ma w tej chwili więk-
szego znaczenia. Takie oczekiwania zostały też podbudowane
nie najlepszymi danymi ADP i spadkami komponentów zatrud-
nienia w ISM. W konsekwencji, może dziś łatwiej być o pozy-
tywną niespodziankę (czyli umocnienie dolara) niż o negatywną
(osłabienie dolara).

EURUSD technicznie
Nowa pozycja: Mały long po 1,1284, S/L 1,1230.
Preferencja: Range.
Bez zmian. Dywergencja nie została skonsumowana. Notowa-
nia znajdują się powyżej MA200 na tym interwale i tuż poniżej
tej średniej ustawiamy zlecenie S/L. Kluczowe dla wznowienia
trendu wzrostowego jest przekroczenie maksimów lokalnych na
poziomie 1,1350.

Wsparcie Opór
1,0864 1,1815
1,0341 1,1651
1,0000 1,1570
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EURPLN fundamentalnie
EURPLN poruszał się wczoraj w wąskim zakresie wahań, ale
kierunek był w zdecydowanie w górę, w stronę słabszego zło-
tego. Być może zadecydowała o tym gra techniczna ze strony
tych inwestorów, którzy na rynku wczoraj byli (nie było amery-
kańskich), być może przypisywanie fundamentalnych powodów
niewielkiej zmianie to daremny wysiłek. Nasz pogląd na złotego
nie zmienił się. W warunkach łagodzenia polityki pieniężnej glo-
balnie powinien się umacniać, podobnie jak większość aktywów
EM, a na przesunięcie niekorzystnych cech strukturalnych wa-
luty (silnie ujemne realne stopy procentowe) na pierwszy plan
trzeba będzie poczekać. Póki co, w horyzoncie tygodni powi-
nien zyskiwać. Dziś głównym wydarzeniem na rynkach będzie
publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy, ale tutaj nie
spodziewamy się znaczącego wpływu na złotego.

EURPLN technicznie
Pozycja: Mała pozycję long po 4,2425, S/L 4,2340, T/P 4,26.
Preferencja: Nowy range?
Bez zmian. Wsparcia w okolicy 4,2380 działają bardzo skutecz-
nie. Nie widzimy powodu do zamknięcia pozycji na obecnych
poziomach notowań.

Wsparcie Opór
4,2030 4,3460
4,1511 4,3142
4,1293 4,2588
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IRS BID ASK depo BID ASK Fixing NBP
1Y 1.70 1.74 ON 1.00 2.00 EUR/PLN 4.2427
2Y 1.70 1.74 1M 1.39 1.59 USD/PLN 3.7618
3Y 1.70 1.74 3M 1.53 1.73 CHF/PLN 3.8125
4Y 1.73 1.77
5Y 1.76 1.80 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 1.80 1.84 1x2 1.62 1.66 EUR/USD 1.1283
7Y 1.84 1.88 1x4 1.70 1.74 EUR/JPY 121.67
8Y 1.88 1.92 3x6 1.70 1.74 EUR/PLN 4.2413
9Y 1.93 1.97 6x9 1.68 1.72 USD/PLN 3.7582
10Y 1.97 2.01 9x12 1.67 1.71 CHF/PLN 3.8169

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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