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Niewielkie wzrosty na giełdach 
amerykańskich podczas piątkowej 
sesji nie wpłynęły pozytywnie na 
notowania indeksów w Azji, gdzie 
dzisiejszy handel zdominował kolor 
czerwony. Poniedziałkowa sesja w 
Europie charakteryzuje się również 
przeceną indeksów giełdowych (o 
10:20 DAX traci ponad 1%) oraz 
próbą korekty wzrostów EUR/USD z 
końcówki ubiegłego tygodnia, co 
wpływa na huśtawkę notowań par 
złotowych. Ponadto tydzień zaczyna 
się od korekty cen na rynku 
surowców. Cena spot: EUR/USD 
1,3425, EUR/PLN 4,1790, USD/PLN 
3,1125, koszyk PLN 3,6475. 

Pozytywne odczyty z amerykańskiej 
gospodarki, jakie miały miejsce w 
piątek popołudniu (lutowy indeks 
Uniwersytetu Michigan oraz 
styczniowa sprzedaż nowych domów) 
poprawiły nastroje na  giełdach za 
Oceanem. Tym samym S&P500 
zyskał 0,17%, a NASDAQ100 0,36%. 
Nie idzie to jednak w parze z tym co 
działo się dzisiaj rano w Azji, gdzie 
np. NIKKEI225 stracił na wartości 
0,14%. Podobnie wygląda sytuacja w 
poniedziałek rano w Europie, gdzie 
główne indeksy giełdowe zaczynają 
handel od znaczących spadków. 

Pomimo przyznania w ramach 
drugiego programu pomocy 
finansowej 130 miliardów EUR dla 

Grecji nie milkną echa sprzeciwów 
takiego rozwiązania. Niemiecki 
minister spraw wewnętrznych Hans-
Peter Friedrich zasugerował bowiem 
Grecji wyjście ze strefy euro. 
Ponadto jak wynika z najnowszego 
sondażu przeprowadzonego w 
społeczeństwie Niemiec ponad 60 
procent obywateli sprzeciwia się 
przyznaniu zadłużonej Grecji 
drugiego pakietu pomocy. Warto 
zaznaczyć, że dojdzie dzisiaj w 
niemieckim parlamencie do 
głosowania w tej sprawie. Większość 
komentatorów uważa jednak, że 
głosowanie jest tylko formalnością i 
nie spodziewają się, aby doszło do 
zanegowania wcześniejszych ustaleń. 

Warszawska GPW nie wyróżnia się 
pozytywnie na tle Europy i również 
tutaj indeksy giełdowe „krwawią”, a 
złoty koryguje piątkową aprecjację. 
Tym samym EUR/PLN od piątkowych 
minimów zdołał się podnieść o ponad 
4 grosze. Sprzyja temu m.in. spadek 
wartości Wskaźnika Wyprzedzającego 
Koniunktury, który w lutym tego 
roku obniży względem stycznia swoją 
wartość o 1 punkt. 

Biorąc pod uwagę dzisiejszy 
kalendarz wydarzeń 
makroekonomicznych nie należy się 
spodziewać przełomu i rynek z 
pewnością będzie czekał na kolejne 
dni tego tygodnia.
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Tygodniowa strategia: EURPLN (spot z godz. 8.00 4,1670): przewidywane min 
4,1300, max 4,1850; eksporterzy sprzedaż 4,1840, stop  4,1290; importerzy kupno  

4,1310, stop 4,1860. USDPLN (spot z godz. 8.00 3,1000) przewidywane min 3,0600, 
max 3,1300; eksporterzy sprzedaż 3,1290, stop 3,0590; importerzy kupno 3,0610, 
stop 3,1310. 
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EURPLN 

 

3 opór – 4,3000 
2 opór – 4,2400 
1 opór – 4,2000 
 
1 wsparcie – 4,1450 
2 wsparcie – 4,0600 
3 wsparcie – 4,0000 
 
Trend krótkoterminowy – horyzontalny 
Trend średnioterminowy – spadkowy 
Trend długoterminowy – wzrostowy 
 
USDPLN 
 

3 opór – 3,2550 
2 opór – 3,1750 
1 opór – 3,1300 
 
1 wsparcie – 3,0850 
2 wsparcie – 3,0000 
3 wsparcie – 2,9650 
 
Trend krótkoterminowy – spadkowy 
Trend średnioterminowy – spadkowy 
Trend długoterminowy – wzrostowy 
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Raport sporządził, 
 
Arkadiusz Wiśniewski 
a.wisniewski@dmk-alpha.eu 
602 748 600 


