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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

07.10.2019 PONIEDZIAŁEK
8:00 GER Zamówienia w przemyśle m/m (%) sie -0.3 -2.7

08.10.2019 WTOREK
3:45 CHN Caixin PMI w usługach (pkt.) wrz 52.0 52.1 51.3
8:00 GER Produkcja przemysłowa m/m (%) sie 0.0 -0.6 0.3
9:00 HUN CPI r/r (%) wrz 3.0 3.1

14:30 USA PPI r/r (%) wrz 1.8 1.8
09.10.2019 ŚRODA

20:00 USA Minutes FOMC wrz
10.10.2019 CZWARTEK

8:45 FRA Produkcja przemysłowa m/m (%) sie 0.3 0.3
9:00 CZE CPI r/r (%) wrz 2.9 2.9

10:00 ITA Produkcja przemysłowa m/m (%) sie 0.1 -0.7
10:30 GBR Produkcja przemysłowa m/m (%) sie 0.1 0.1
14:30 USA CPI r/r (%) wrz 1.8 1.7
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 05.10 218 219

11.10.2019 PIĄTEK
16:00 USA Koniunktura kons. U.Mich (pkt.) paź 92.3 93.2

POL Decyzja agencji S&P paź
POL Decyzja agencji Moody’s paź

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka globalna: Dzień rozpoczął się od publikacji danych dotyczących niemieckiej produkcji przemysłowej,
a jego pozostała część upłynie pod znakiem danych o inflacji konsumenckiej na Węgrzech i producenckiej w USA.
Wieczorem czasu polskiego zobaczymy również wystąpienie prezesa Fed J.Powella.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ MRPiPS: Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,1 proc. wobec 5,2 proc. w sierpniu - podało Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że stopa bezrobocia w
ubiegłym miesiącu spadła do 5,1 proc.
∎ Gatnar: Koszty wyroku TSUE dla banków wyniosą ok. 20-30 mld zł, jednak nie będzie to miało dużego,
negatywnego wpływu na stabilność całego sektora - napisał w wypowiedzi przesłanej PAP Biznes członek RPP.
Jego zdaniem, wyrok może przyspieszyć procesy konsolidacji sektora bankowego w Polsce.
∎ Hardt: Wyrok TSUE nie wpłynie na potrzebę jakichkolwiek korekt w polityce pieniężnej w tym momencie -
powiedział dziennikarzom członek RPP. Jego zdaniem, kwestia frankowa nie wpłynie istotnie na podaż kredytów
dla gospodarki.
∎ Łon: Inflacja w 2019 r. może wyhamować i nie jest wykluczone, że kontynuacja tendencji antyinflacyjnych
uwidoczni się także w przyszłym roku - napisał w artykule dla „Radia Maryja” członek RPP. Napisał też, że nie
wyklucza, iż w przyszłości polski bank centralny mógłby korzystać z niestandardowych instrumentów polityki
monetarnej.

Decyzja RPP (6.11.2019) 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 0.000 0.000
USAGB 10Y 1.556 0.031
POLGB 10Y 1.910 -0.014
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
EURUSD zaczyna dzisiejszy dzień na podobnych poziomach jak
wczoraj. Głównymi tematami pozostaje słabość europejskiej ko-
niunktury (wczoraj niższe od oczekiwań dane o zamówieniach w
niemieckim przemyśle, choć opublikowana dzisiaj tamtejsza pro-
dukcja przemysłowa była nieco lepsza od konsensusu), oczeki-
wania na dalsze cięcie stóp przez Fed (dziś wystąpienie J. Po-
wella), czy niepewność przed kolejną rundą negocjacji hadlo-
wych Chiny - USA. Dzisiaj również zapowiada się raczej stabilny
dzień dla EURUSD. Ważniejsze wydarzenia fundamentalne do-
piero w nadchodzacych dniach (publikacja amerykańskiego CPI
w czwartek).

EURUSD technicznie
Pozycja: Mała pozycja long po 1,0930, S/L 1,0860, T/P 1,1050.
Preferencja: Range/fałszywe wybicie w dół.
Bez zmian. Dywergencja z 4h prawdopodobnie wyczerpała swój
potencjał i możliwe, że obecnie kurs zagospodarował już lwią
część przedziału wahań z tego interwału i będzie musiał chwilę
„odstać” zanim ruszy dalej. Powoli zaczyna się kreślić dywer-
gencja w drugą stronę, ale zachowania oscylatora jest dość cha-
otyczne. Notowania są ledwie w połowie kanału na dziennym, a
wykres tygodniowy także zaczyna sugerować, że dno na kursie
mogło zostać już osiągnięte. Cierpliwie czekamy na dalszy roz-
wój wydarzeń, pozostawiając parametry pozycji bez zmian.

Wsparcie Opór
1,0906 1,1651
1,0864 1,1570
1,0341 1,1412
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EURPLN fundamentalnie
Złoty rozpoczął poniedziałek od lekkiego osłabienia, podobnie
jak inne waluty regionu – decydować mogło niewielke pogo-
szenie globalnych nastrojów po gorszym od oczekwiwań odczy-
cie zamówień w niemieckim przemyśle. W dalszej części dnia
EURPLN pozostawał stabilny w okolicach 4,33. Brak istotniej-
szych publikacji w tym tygodniu sprzyja relatywnie stabilnemu
złotemu. Nadchodzące wybory parlamentarne na razie nie prze-
kładają się na ruchy EURPLN (trendy w sondażach pozostają
niezmienione, skutkując utrzymaniem status quo). Ewentualny
ruch EURPLN może być powodowany głównie czynnikami glo-
balnymi (tu większa szansa na umocnienie złotego w odpowie-
dzi narastające oczekiwania niższych globalnych stóp procento-
wych).

EURPLN technicznie
Pozycja: Brak.
Preferencja: Powrót do range 4,24-4,34.
Podwójne dno na wykresie dziennym, ale gracze liczący na jego
kombinację z dywergencją muszą uzbroić się w cierpliwość -
nie tym razem. Brak jednoznacznych sygnałów (granie short
na obecnych poziomach jest ryzykowne, pozycje long są zagro-
żone, jeśli dominującą formacją jest obecnie stary range, 4,24-
34). Czekamy na wyklarowanie sytuacji, by powrócić do gry.

Wsparcie Opór
4,3050 4,4142
4,2374 4,3995
4,1293 4,3460
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IRS BID ASK depo BID ASK Fixing NBP
1Y 1.69 1.73 ON 1.36 1.55 EUR/PLN 4.3304
2Y 1.69 1.73 1M 1.56 1.76 USD/PLN 3.9498
3Y 1.62 1.66 3M 1.72 1.92 CHF/PLN 3.9727
4Y 1.60 1.64
5Y 1.58 1.62 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 1.58 1.62 1x2 1.62 1.66 EUR/USD 1.0969
7Y 1.58 1.62 1x4 1.69 1.75 EUR/JPY 117.67
8Y 1.58 1.62 3x6 1.68 1.74 EUR/PLN 4.3278
9Y 1.58 1.62 6x9 1.66 1.72 USD/PLN 3.9442
10Y 1.59 1.63 9x12 1.62 1.68 CHF/PLN 3.9610

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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