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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

24.02.2019 PONIEDZIAŁEK
10:00 GER Indeks Ifo - oczekiwania (pkt.) lut 92.1 92.6 93.4
10:00 GER Indeks Ifo - sytuacja bieżąca (pkt.) lut 98.6 99.1 96.1
14:00 POL M3 r/r (%) sty 8.8 8.8 8.3 9.3

25.02.2019 WTOREK
10:00 POL Stopa bezrobocia rejstrowanego (%) sty 5.5 5.5 5.2
10:00 POL Stopa bezrobocia BAEL (%) Q4 3.3 3.1
14:00 HUN Decyzja banku centralnego (%) lut 0.90 0.90
16:00 USA Koniunktura konsumencka CB (pkt.) lut 132.5 131.6

26.02.2020 ŚRODA
16:00 USA Sprzedaż domów na r.pierwotnym (tys.) sty 710 694

27.02.2020 CZWARTEK
9:00 SPA HICP r/r flash (%) lut 0.8 1.1

11:00 EUR ESI (pkt.) lut 101.5 102.8
14:30 USA Nowo zarejestrowani bezrobotni (tys.) 22.02 210
14:30 USA PKB kw/kw SAAR drugi odczyt (%) Q4 2.2 2.1
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałe m/m (%) sty -1.5 2.4

28.02.2020 PIĄTEK
8:45 FRA HICP r/r flash (%) lut 1.8 1.7

10:00 POL PKB r/r (%) Q4 3.1 3.1 3.1
11:00 EUR HICP r/r flash (%) lut 1.2 1.4
14:00 GER HICP r/r flash (%) lut 1.6 1.6
14:30 USA Dochody gosp. domowych m/m (%) sty 0.3 0.2
14:30 USA Wydatki gosp. domowych m/m (%) sty 0.3 0.3
14:30 USA Inflacja PCE r/r (%) sty 1.7 1.6
15:45 USA Chicago PMI (pkt.) lut 46.3 42.9
16:00 USA Koniunktura konsumencka U.Mich (pkt.) lut 100.7 100.9

Dziś zostaną opublikowane...
Gospodarka polska: Dziś o 10:00 zostanie opublikowany Biuletyn Statystyczny, a wraz z nim stopa bezrobocia za
styczeń (tu jesteśmy zgodni z konsensusem: 5,5%). Poznamy również dane BAEL za IV kwartał oraz szczegóły
wielu grudniowych odczytów.

Gospodarka globalna: W Europie kalendarz publikacji makro jest w zasadzie pusty. Warto jednak dziś zwrócić
uwagę na posiedzenie Narodowego Banku Węgier. Zagrożenia dla wzrostu PKB generowane przez koronawirus
zdjęły rynkową presję z tego banku centralnego. Ciekawe przy tym, czy dla inwestorów pewne „zajastrzębienie”
tego banku centralnego ma nadal znaczenie (to zatrzymało osłabienie forinta), czy jest to już historia. W Stanach
Zjednoczonych w kalendarzu widnieją dane o drugorzędnym obecnie znaczeniu: rynek nieruchomości, indeks ko-
niunktury konsumenckiej Conference Board i jeden z regionalnych indeksów koniunktury (Richmond Fed), a także
wystąpienia przedstawicieli Fed (Kaplan, Clarida).

Najważniejsze wydarzenia i komentarze
∎ NBP: Podaż pieniądza (M3) w styczniu wzrosła o 9,3 proc. rdr do 1,56 bln zł. W ujęciu miesięcznym podaż pie-
niądza spadła o 0,5 proc.
∎ POL: Eryk Łon chciałby, aby NBP publikował projekcję stopy bezrobocia - napisał członek RPP w felietonie za-
mieszczonym na stronie Radia Maryja.
∎ GER: Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w lutym 96,1 pkt. wobec 96,0
pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 95,9 pkt.

Decyzja RPP (4.03.2020) 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 -0.468 0.011
USAGB 10Y 1.387 0.025
POLGB 10Y 2.061 -0.088
Dotyczy benchmarków Reuters
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EURUSD fundamentalnie
W pierwszej części dnia dolar odrabiał piątkowe straty wobec
euro; znów na fali dalszych niepokojów dot. koronawirusa. Jed-
nak razem z otwarciem amerykańskiej giełdy, która odnotowy-
wała wczoraj spadki, dolar również tracił wobec euro. W efekcie
kończył wczorajszy dzień na podobnych poziomach, co zeszły
tydzień. We wskaźnikach Ifo z Niemiec nie widać na razie zna-
czących niepokojów dot. wpływu sytuacji w Chinach na europej-
ską gospodarkę. Koronawirus, tak jak przez wiele poprzednich
dni, również dzisiaj będzie kształtować zachowanie EURUSD.
Szczególnie, że dzisiejszy kalendarz danych nie obfituje w pu-
blikacje (jedynie indeks Conference Board).

EURUSD technicznie
Pozycja: Brak.
Preferencja: Łapanie dołków...
Reakcja cenowa w okolicach lokalnych minimów nie zmienia
wiele w obrazie EURUSD. Trend spadkowy jest dojrzały, ale nie
ma przesłanek do łapania dołków już teraz. Czekamy na podej-
ście w kierunku lokalnych minimów (obecnie opór 1,0879) lub
zejście poniżej ostatnich dołków (1,0778).

Wsparcie Opór
1,0879 1,1651
1,0864 1,1570
1,0341 1,1412
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EURPLN fundamentalnie
EURPLN stabilizował się wczoraj w okolicy maksimów lokal-
nych. Powody są wciąż te same. Są nimi pesymistyczne na-
stroje dot. rozprzestrzeniania się koronawirusa i wpływu zacho-
rowań i przestojów w chińskiej gospodarce na gospodarki in-
nych państw. Dziś kolejny dzień kiedy globalne nastroje będą
kształtować kurs EURPLN. Przemawia to za kolejnymi dniami
spędzonymi przez kurs w okolicach 4,30 i wyżej. Dziś decyzję
dot. stóp procentowych podejmuje Bank Węgier. Ostatnie wypo-
wiedzi przedstawicieli tamtejszego Banku Centralnego odbijały
się koszykowo na zachowaniu EURPLN. W tym kontekście rów-
nież dzisiejsza decyzja może powodować ruchy EURPLN (ale
nie musi).

EURPLN technicznie
Nowa pozycja: Brak.
Preferencja: Range (4,22-4,34)
Notowania zatrzymały się w okolicach lokalnych maksimów (bez
dywergencji). Kolejny prawdopodobny przystanek to 4,3286.
Nie można jednak wykluczyć powrotu w dół i skutecznej obrony
oporu na 4,3074. Nie zajmujemy więc na razie pozycji long.
Czekamy na dalszy rozwój wydarzeń w nadziei na dołączenie
się do ruchu.

Wsparcie Opór
4,2374 4,3995
4,1293 4,3460
3,9672 4,2950
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IRS BID ASK depo BID ASK Fixing NBP
1Y 1.68 1.72 ON 1.00 1.50 EUR/PLN 4.3017
2Y 1.71 1.75 1M 1.54 1.74 USD/PLN 3.9772
3Y 1.68 1.72 3M 1.55 1.75 CHF/PLN 4.0542
4Y 1.66 1.70
5Y 1.67 1.71 FRA BID ASK Poziomy otwarcia
6Y 1.67 1.71 1x2 1.62 1.66 EUR/USD 1.0852
7Y 1.68 1.72 1x4 1.68 1.74 EUR/JPY 120.16
8Y 1.68 1.72 3x6 1.68 1.74 EUR/PLN 4.3049
9Y 1.69 1.73 6x9 1.66 1.70 USD/PLN 3.9641
10Y 1.71 1.75 9x12 1.64 1.68 CHF/PLN 4.0505

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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