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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

6.1.2019 PONIEDZIAŁEK
9:50 FRA PMI w usługach finalny (pkt.) gru 52.4 52.2 52.4
9:55 GER PMI w usługach finalny (pkt.) gru 52.0 51.7 52.9

10:00 EUR PMI w usługach finalny (pkt.) gru 52.4 51.9 52.8
15:45 USA PMI w usługach finalny (pkt.) gru 52.2 51.6 52.8

7.1.2019 WTOREK
10:00 POL CPI flash r/r gru 3.1 2.8 2.6 3.4
11:00 EUR Sprzedaż detaliczna r/r (%) lis 1.5 1.7 ( r) 2.2
11:00 EUR Inflacja HICP flash r/r (%) gru 1.3 1.0 1.3
16:00 USA ISM poza przemysłem (pkt.) gru 54.5 53.9 55.0
16:00 USA Zamówienia w przemyśle m/m (%) lis -0.8 0.2 ( r) -0.7

8.1.2020 ŚRODA
8:00 GER Zamówienia w przemyśle m/m (%) lis 0.2 -0.4 -1.3

POL Decyzja RPP (%) 8.01 1.50 1.50 1.50 1.50
14:15 USA Zatrudnienie wg ADP m/m (tys.) gru 143 67 202.0

9.1.2020 CZWARTEK
8:00 GER Produkcja przemysłowa r/r (%) lis -3.8 -5.3 -2.6

11:00 EUR Stopa bezrobocia (%) lis 7.5 7.5 7.5
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 4.1 220 223 214

10.1.2020 PIĄTEK
8:45 FRA Produkcja przemysłowa r/r (%) lis 0.5 -0.2

14:30 USA Zatrudnienie poza rolnictwem m/m (tys.) gru 168 266
14:30 USA Stopa bezrobocia (%) gru 3.5 3.5
14:30 USA Przeciętne wynagrodzenie m/m (%) gru 0.3 0.2

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka globalna: Najważniejszym wydarzeniem dziś będzie publikacja raportu z amerykańskiego rynku
pracy. Po bardzo dobrym listopadzie (wspartym przez powrót strajkujących pracowników przemysłu motoryzacyj-
nego) można się spodziewać powrotu tempa kreacji miejsc pracy do wartości zbliżonych do średniej z ostatnich
miesięcy. Dane ISM i ADP stwarzają pewne ryzyko pozytywnej niespodzianki. Dynamika płac najprawdopodobniej
nieznacznie przyspieszyła, podczas gdy stopa bezrobocia utrzymała się na rekordowo niskim poziomie.

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
Ì MRPiPS: Stopa bezrobocia w grudniu 2019 roku wzrosła do 5,2 proc. z 5,1 proc. w listopadzie - podało
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ì MF: MF sprzedało w czwartek obligacje OK0722, PS1024, WZ0525, DS1029, WZ1129, WS0447 za łącznie 5
mld zł, przy popycie 7,2 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie
Ì MF: Ministerstwo Finansów, po czwartkowym przetargu obligacji oraz sprzedaży dodatkowej, ma sfinansowane
ok. 56 proc. potrzeb pożyczkowych na 2020 rok.

Decyzja RPP (5.02.2020) 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 -0.224 0.004
USAGB 10Y 1.858 0.007
POLGB 10Y 2.238 0.064
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
Wczorajszy stosunkowo pusty kalendarz publikacji i brak waż-
niejszych wydarzeń globalnych powodował, że czwartek był
dniem bez większych zmian na EURUSD. Dziś EURUSD po-
winno zależeć od odczytu danych z amerykańskiego rynku
pracy za grudzień. Jeśli podążą one za odczytem zatrudnienia
wg ADP (ten w środę zaskoczył pozytywnie, jednak nie musi
to mieć przełożenia na dzisiejszy odczyt) powinny wzmacniać
dolara. Jak pisaliśmy wczoraj, wygasają globalne niepokoje po
uspokojeniu na linii Iran - USA. Pojawia się nowy, potencjalny
problem: 2 faza negocjacji USA-Chiny, która zdaniem Trumpa
wydarzy się pewnie dopiero po wyborach. Nie jest to specjal-
nie odkrywczy wniosek, ale nieco psuje optymistyczne nastroje,
przynajmniej tymczasowo. Póki dane będą wychodzić dobre,
póty wiara w globalne ożywienie będzie trwać.

EURUSD technicznie
Pozycja: Mały long po 1,1153, S/L 1,1090.
Preferencja: Budowanie podstaw do trendu wzrostowego.
EURUSD przekroczył dolne ograniczenie kanału wzrostowego
na bazie close, ale blisko znajduje się też MA55D (obecnie
1,1095). Z uwagi na kiepską jakość wspomnianego kanału wo-
limy obstawiać bardziej konkretne i algebraicznie wyliczalne po-
ziomy wsparć. Pozostaje więc MA55D oraz MA200H4. Oba
tuż ponad naszym zleceniem S/L. Pozostawiamy pozycję bez
zmian, bo przesłanek za jej odwróceniem lub wcześniejszym zli-
kwidowaniem też nie ma (a nawet jest dywergencja na 4h, która
ją faworyzuje). Zadecyduje prawdopodobnie przypadek.

Wsparcie Opór
1,0879 1,1651
1,0864 1,1570
1,0341 1,1412
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EURPLN fundamentalnie
Złoty nieznacznie się wczoraj osłabił (niecały grosz), trudno jed-
nak przypisać temu ruchowi powody fundamentalne i jakieś
większe znaczenie w kontekście sygnału. Budujące się oczeki-
wania na podwyżki stóp powinny sprzyjać polskiej walucie (wi-
dzieliśmy to już w ubiegłym roku). W tym procesie pojawiać
się będą epizody chłodzenia nastrojów (niechętna do podwy-
żek RPP, słabsze dane o wzroście PKB), jednak dopóki infla-
cja będzie przyspieszać, a płace nie będą zwalniać (efekt kom-
pozycyjny z podwyżkami płacy minimalnej w odczytach za sty-
czeń zaciemni obraz na tyle, że nadal niektórzy uczestnicy rynku
mogą wierzyć w przegrzewający się rynek pracy) złoty może się
umacniać wraz z budowaniem oczekiwań na zacieśnienie mo-
netarne. Wyłączenie tego mechanizmu wymagać będzie zawró-
cenia inflacji (lub pełnego wycenienia jej wzrostów). Raczej nie
wystąpi to przed II kwartałem. Do tego czasu można naszym
zdaniem obstawiać mocnego PLN.

EURPLN technicznie
Pozycja: Long po 4,2432, S/L 4,22, T/P 4,29.
Preferencja: Próba wyłamania z range (4,24-4,34).
Notowania kotłują się w okolicach 4,23-24 i na razie nic z tego
nie wynika. Wykres dzienny to szereg naprzemiennie białych i
czarnych świec podobnej wysokości. Na krótkim wykresie udało
się wypchnąć notowania do MA55. To nadal za mało, aby odtrą-
bić sukces ale dostatecznie, aby oddalić zagrożenie realizacją
zlecenia S/L i nawet sprawić, że pozycja jest na niewielkim plu-
sie. Pozostawiamy ją bez zmian.

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 1.73 1.77 ON 1.15 1.30 EUR/PLN 4.2459
2Y 1.85 1.89 1M 1.53 1.73 USD/PLN 3.8251
3Y 1.89 1.93 3M 1.65 1.85 CHF/PLN 3.9265
4Y 1.92 1.96
5Y 1.95 1.99 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 1.97 2.01 1x2 1.61 1.66 EUR/USD 1.1104
7Y 1.99 2.03 1x4 1.70 1.74 EUR/JPY 121.62
8Y 2.00 2.04 3x6 1.71 1.75 EUR/PLN 4.2422
9Y 2.01 2.05 6x9 1.72 1.77 USD/PLN 3.8198
10Y 2.02 2.06 9x12 1.76 1.80 CHF/PLN 3.9261

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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