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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

30.12.2019 PONIEDZIAŁEK
15:45 USA Chicago PMI (pkt.) gru 47.9 46.3 48.9

31.12.2019 WTOREK
2:00 CHN PMI w przemyśle (pkt.) gru 50.1 50.2 50.2
2:00 CHN PMI w usługach (pkt.) gru 54.2 54.4 53.5

16:00 USA Koniunktura konsumencka CB (pkt.) gru 128.4 126.8 ( r) 126.5
01.01.2020 ŚRODA
BRAK ISTOTNYCH DANYCH
02.01.2020 CZWARTEK

2:00 CHN Caixin PMI w przemyśle (pkt.) gru 51.6 51.8 51.5
9:00 POL PMI (pkt.) gru 47.2 47.0 46.7
9:15 FRA PMI w przemyśle finalny (pkt.) gru 50.3 51.7
9:30 GER PMI w przemyśle finalny (pkt.) gru 43.4 44.1

10:00 EUR PMI w przemyśle finalny (pkt.) gru 45.9 46.9
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 28.12 220 222
15:45 USA PMI w przemyśle finalny (pkt.) gru 52.5 52.6

03.01.2020 PIĄTEK
8:45 FRA Inflacja HICP flash r/r gru 1.4 1.2

14:00 GER Inflacja HICP flash r/r gru 1.4 1.2
16:00 USA ISM w przemyśle (pkt.) gru 49.0 48.1
19:00 USA Minutes FOMC 11.12

W najbliższych dniach...
Gospodarka polska: Dziś o 9:00 poznamy stan koniunktury w polskim przemyśle wg badania PMI. Naszym zda-
niem indeks PMI w polskim przemyśle wzrósł w grudniu nieznacznie, z 46,7 do 47,2 pkt., podążając tym samym w
ślad za wynikami niemieckiego przemysłu i odzwierciedlając stopniową poprawę nastrojów w światowej gospodarce.

Gospodarka globalna: Czwartek upłynie pod znakiem publikacji danych o koniunkturze w przemyśle – lista obej-
muje finalne odczyty PMI w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Można również zwrócić uwagę na cotygodniowy
raport na temat nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA i publikację protokołu z ostatniego posiedzenia
FOMC. Jutro serię danych ze światowego przemysłu zwieńczy publikacja indeksu ISM w USA. W Europie z kolei
piątkowy kalendarz wypełnią wstępne odczyty inflacji za grudzień (z Francji i z Niemiec).

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ POL: Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad projektem ustawy w sprawie rekompensat finansowych
za wzrost cen energii dla gospodarstw domowych - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych
Jacek Sasin.
∎ MF: W I kwartale 2020 r. na rynku krajowym MF planuje przeprowadzić 4-5 przetargów sprzedaży obligacji
łącznie na 17-27 mld zł - podało MF w komunikacie. W lutym lub w marcu możliwe przeprowadzenie do dwóch
przetargów zamiany, ich realizacja uzależniona będzie od sytuacji rynkowej i budżetowej.
∎ USA: Prezydent Donald Trump zapowiedział we wtorek, że 15 stycznia podpisze pierwszą część porozumienia
handlowego USA z Chinami, a w późniejszym terminie pojedzie do Pekinu, by rozpocząć rozmowy na temat
szerszej umowy.

Decyzja RPP (8.01.2020) 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 -0.180 -0.002
USAGB 10Y 1.919 0.009
POLGB 10Y 2.064 -0.001
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
W nowy rok wchodzimy z poprawą globalnych nastrojów, o czym
świadczyć może chociażby ostatnie umocnienie euro wobec do-
lara. Spodziewamy się w najbliższym czasie dalszych wzrostów
EURUSD za sprawą rosnącego optymizmu (w styczniu podpi-
sanie porozumienia handlowego). Rok 2020 nie powinien przy-
nieść zmian w kwestii zachowania najważniejszych banków cen-
tralnych – nie spodziewamy się zmiany stóp zarówno ze strony
Fed jak i EBC. Głównymi tematami będą wybory prezydenckie
w Stanach i oczekiwania na odbicie w europejskiej gospodarce.

EURUSD technicznie
Pozycja: Brak.
Preferencja: Range/fałszywe wybicie w dół.
EURUSD znajduje się obecnie w ważnym punkcie - erodowane
jest (na wykresie tygodniowym) skrzyżowanie górnego ograni-
czenia kanału spadkowego i MA55W. Jeśli notowania zamkną
się w tym tygodniu powyżej tego poziomu, droga będzie otwarta
do całej serii oporów wyznaczanych przez serię lokalnych mak-
simów z zeszłego roku: 1,1412, 1,1448, 1,1514 i 1,1570. Póki
co, nie widać sygnałów odwrócenia, a obecne umiejscowienie
kursu „na ostrzu noża” sprawia, że zajmowanie pozycji wiąże
się z nieatrakcyjnym stosunkiem zysku i ryzyka. Poczekamy na
wyklarowanie sytuacji.

Wsparcie Opór
1,0879 1,1651
1,0864 1,1570
1,0341 1,1412
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EURPLN fundamentalnie
Zaczynamy nowy rok. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, ostat-
nie dni przyniosły kilka zaskakujących ruchów wynikających z
niskiej płynności rynku, jednak dzisiejszy dzień zaczynamy na
podobnych poziomach co 2 tyg. temu. Nie zapowiada się, żeby
2020 rok mógł przynieść większe zmiany na EURPLN. W nad-
chodzących tygodniach, złoty powinien się umacniać w obli-
czu polepszających się nastrojów globalnych (styczeń powinien
przynieść sformalizowanie umowy na linii Chiny - USA) i wyższej
inflacji. Najważniejsze tematy w tym roku dla EURPLN to ro-
snąca inflacja, słabnący wzrost gospodarczy i ryzyka polityczne
(wybory prezydenckie w maju) i to one (poza oczywiście sytu-
acją globalną) powinny wyznaczać zachowanie złotego w tym
roku.

EURPLN technicznie
Pozycja: Brak.
Preferencja: Stary range (4,24-4,34).
W okresie świąteczno-noworocznym, na niepłynnym rynku, sko-
kowo wzrosła zmienność. Na wykresach dziennym i tygodnio-
wym pojawiły się szpilki (do ok. 4,34), ale nie zmieniają one
ogólnego obrazu: kurs ustabilizował się w pobliżu dolnego ogra-
niczenia obowiązującego zakresu wahań i ciąży raczej w dół niż
w górę. Świąteczne harce kursu na jakiś czas uniemożliwiają ko-
rzystanie z większości sygnałów technicznych, ale kilka rzeczy o
perspektywach EURPLN można powiedzieć. Złamanie ostatnich
minimów (4,25) otworzy drogę do dolnego ograniczenia obec-
nego range (4,24), a następnie do 4,20. Chwilowo poza rynkiem.

Wsparcie Opór
4,2374 4,4142
4,1293 4,3995
3,9672 4,3460
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IRS BID ASK depo BID ASK Fixing NBP
1Y 1.68 1.72 ON 1.30 1.80 EUR/PLN 4.2585
2Y 1.75 1.79 1M 1.63 1.83 USD/PLN 3.7977
3Y 1.73 1.77 3M 1.69 1.89 CHF/PLN 3.9213
4Y 1.75 1.79
5Y 1.78 1.82 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 1.79 1.83 1x2 1.61 1.66 EUR/USD 1.1210
7Y 1.80 1.84 1x4 1.68 1.73 EUR/JPY 121.94
8Y 1.82 1.86 3x6 1.67 1.72 EUR/PLN 4.2542
9Y 1.83 1.87 6x9 1.65 1.70 USD/PLN 3.7933
10Y 1.85 1.89 9x12 1.63 1.68 CHF/PLN 3.9144

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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