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Analiza tygodniowa  -  ujęcie techniczne 

      9 – 13 kwietnia 2018 
 

 Poniedziałek 

o Brak istotnych publikacji makroekonomicznych 

 Wtorek 

o 14:30 USA – Inflacja PPI 

 Środa 

o Polska – Decyzja RPP ws. stóp procentowych 

o 03:30 Chiny – Inflacja CPI i PPI 
o 10:30 Wielka Brytania – Bilans handlu zagranicznego 
o 10:30 Wielka Brytania – Produkcja przemysłowa 

o 14:30 USA – Inflacja CPI 
o 16:00 Polska – Konferencja prasowa RPP 
o 20:00 USA – Protokół z ostatniego posiedzenia FOMC 

o 20:00 USA – Budżet federalny  

 Czwartek 

o 08:45 Francja – Inflacja HICP 
o 10:00 Polska – Inflacja CPI 
o 11:00 Euroland – Produkcja przemysłowa 

o 13:30 Euroland – protokół z ostatniego posiedzenia 
ECB 

o 14:30 USA – Liczba wniosków dla bezrobotnych 

 Piątek 

o Polska – Decyzja S&P ws. ratingu 
o Chiny – Bilans handlu zagranicznego 
o 08:00 Niemcy – Inflacja HICP 

o 09:00 Hiszpania – Inflacja HICP 
o 11:00 Euroland – Bilans handlu zagranicznego 
o 14:00 Polska – Bilans płatniczy 

o 14:00 Polska – Inflacja bazowa 
o 16:00 USA – Indeks Uniwersytetu Michigan 

  

Przegląd wydarzeń 

makroekonomicznych 

nadchodzącego tygodnia 
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Poświąteczny okres przyniósł stabilizację choć nie obeszło się bez wyraźnych 

sygnałów, które m.in. pojawiły się na koniec tygodnia (6 kwietnia zachęcał do kupna 

euro), gdy podobnie jak dwa dni wcześniej kurs spadł poniżej 4,2000. 

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami ubiegły tydzień charakteryzował się kontynuacją 

spadku kursu EUR/PLN, a tym samym pojawiły się ceny poniżej 4,1950 choć nie doszło 

do naruszenia poziomu 4,1900. Tym samym w tej strefie jak na razie wyrysowały się 

lokalne wsparcia, które blokują dalszą aprecjację złotego. Jest to o tyle istotne, że 

aktualnie w okolicach 4,1885 znajduje się 100-sesyjna średnia krocząca, która od 

miesiąca stanowi barierę dla niedźwiedzi. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę 

oscylator stochastyczny na wykresie dziennym, który sygnalizuje wyprzedanie rynku 

oraz niskie wartości tego wskaźnika na krótszych wykresach to wiele wskazuje na 

możliwość odbicia w kierunku wyższych poziomów. Ale nie jest jeszcze jednoznaczne. 

Warto ponadto zauważyć, że od kilku sesji zawęża się nam zakres zmian, pomiędzy  

50-okresową średnią kroczącą, znajdującą się aktualnie na wykresie 4H w pobliżu 

4,2045 a rejonem 4,1900, co uprawdopodobnia silniejszych ruch poza ten zakres w 

krótkim terminie. W naszej ocenie zatem najbliższe dni powinny przynieść następujący 

przedział wahań: 4,1850 – 4,2125. 

Dane za okres 31 marca – 6 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,2155 4,2185 4,1920 4,1985 

Analiza techniczna 

EUR/PLN 
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Ubiegły tydzień do przede wszystkim względna stabilizacja choć 5 i 6 kwietnia 

pojawiły się relatywnie wysokie ceny oraz sygnały wykupienia rynku, które 

przedstawiliśmy w Raportach porannych. 

Pod koniec poprzedniego tygodnia doszło do realizacji wskazywanego przez nas 

scenariusza wzrostów choć do zakładanego celu sporo zabrakło. W piątek nastąpiła 

jednak korekta i mimo testu 50-okresowej średniej kroczącej, która na wykresie 4H 

okupuje obecnie rejon 3,4195, dopiero w poniedziałek za sprawą zmian na EUR/USD, 

pojawił się skuteczny atak na to wsparcie. Tym samym początek nowego tygodnia 

może zanegować prawie 2-tygpodniową konsolidację i wraz z upływem czasu 

zobaczymy co najmniej test okolic 3,3900. Przeszkodą w realizacji tego założenia jest 

oscylator stochastyczny, który na wykresie 4H wszedł w strefę wyprzedania oraz 

zmiany na EUR/USD. Nadal kluczowym oporem pozostaje 100-sesyjna średnia 

krocząca, która aktualnie okupuje okolice 3,4475 i od ponad roku stanowi ważną 

barierę dla byków na rynku tej pary. Szacujemy, że w najbliższych dniach może dojść 

do testu przynajmniej jednego z następujących ekstremów: 3,3850 lub 3,4450. 

 

Dane za okres 31 marca – 6 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

3,4165 3,4375 3,4105 3,4185 

Analiza techniczna 

USD/PLN 
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W poprzednim tygodniu sygnał wykupienia rynku przedstawiony w Raporcie 

porannym 5 kwietnia potwierdził się i choć nie doszło do realizacji celu to mieliśmy do 

czynienia z prawie 3-groszową przeceną GBP/PLN.  

W poniedziałkowe przedpołudnie doszło do zarysowania sygnału wykupienia 

rynku, podobnie jak kilka dni temu, co może przynieść spadek przynajmniej w rejon 

50-okresowej średniej kroczącej, która na wykresie 4H znajduje się aktualnie w rejonie 

4,8075. Jednak celem niedźwiedzi będzie jednak rejon 4,7900, gdzie 27 i 30 marca 

doszło do wyhamowania aprecjacji złotego względem funta. Obserwowanym spadkom 

sprzyja dodatkowo oscylator stochastyczny na wykresie 4H i 1W, a także próby 

zatrzymania spadków na rynku EUR/GBP, gdzie po sygnale wyprzedania rynku na 

wykresie 4H doszło do odbicia. Najbliższymi oporami jest obecnie strefa 4,8225 – 

4,8285, ale kluczowym poziomem dla dalszych negatywnych dla importerów zmian 

będzie dopiero wybicie powyżej ekstremum z 22 marca (4,8670). Tymczasem w 

najbliższych dniach dominować mogą następujące ceny: 4,7950 – 4,8600. 

 
  

Dane za okres 31 marca – 6 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,7975 4,8260 4,7875 4,8130 

Analiza techniczna 

GBP/PLN 
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Druga połowa poprzedniego tygodnia charakteryzowała się sygnałami 

wyprzedania rynku, a tym samym zawarte w Raportach porannych 5 i 6 kwietnia 

informacje zachęcały do zakupu EUR/USD. Jednak dopiero piątkowe popołudnie 

zaowocowało odbiciem notowań tej pary. 

Wskazywany przez nas w poprzedniej analizie scenariusz doprowadził do spadku 

kursu EUR/USD w rejon 1,2215 i dopiero ostatnia sesja poprzedniego tygodnia 

charakteryzowała się wyraźną zmianą kierunku. Początek nowego tygodnia to wciąż 

próby ataku na 1,2300, gdzie aktualnie znajduje się 50-okresowa średnia krocząca na 

wykresie 4H (stanowiąca od 28 marca lokalny opór). Jednak jak na razie brak jest 

wybicia powyżej, a oscylator stochastyczny na wykresie 4H sygnalizuje wykupienie 

rynku i możliwość rozwinięcia korekty spadkowej. Jeśli jednak próby się powiodą to 

możemy zobaczyć kolejne wyjście cen powyżej 1,2350, choć dojście w tym tygodniu 

do ekstremum z 27 marca (rejonu 1,2475) może być zbyt karkołomnym zadaniem dla 

eurobyków. Nie mniej jednak zakładamy, że do końca tygodnia dominować będzie 

następujący przedział wahań: 1,2230 – 1,2370. 

Dane za okres 31 marca – 6 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

1,2330 1,2345 1,2215 1,2275 

 

Analiza techniczna 

EUR/USD 
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Wskazania oscylatora stochastycznego (poniedziałek godzina 13:35) 

 
1 Week 1 Day 4 Hour 1 Hour 

 

Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał 

EUR/PLN 55 

  

10 

  

25 

  

30 

  

BRAK BUY BRAK BRAK 

        

USD/PLN 50 

  

50 

  

10 

  

30 

  

BRAK BRAK BUY BRAK 

        

GBP/PLN 75 

  

45 

  

85 

  

60 

  

BRAK BRAK SELL BRAK 

        

EUR/USD 55 

  

25 

  

80 

  

65 

  

BRAK BRAK SELL BRAK 

        

 

Legenda: 

- sygnał kupna poniżej 20 punktów (importer kupuje walutę na płatności importowe) 

- sygnał sprzedaży powyżej 80 punktów (eksporter sprzedaje walutę z przychodów 

eksportowych) 

 

Terminy i nominały transakcji: 

- 1Week – sygnał dla producentów, średnio dwa razy w roku, duży nominał, nabyte opcje 

PUT lub CALL 

- 1Day – sygnał dla firm handlowych; sygnał krótkoterminowy, raz na 6-8 tygodni, mały 

nominał, forwardy 

- 4Hour – sygnał dla transakcji spot, raz na tydzień 

- 1Hour – sygnał dla transakcji spot, raz na dobę 

 
 
Prezentowany raport został przygotowany w Departamencie Inwestycji i Zarządzania Ryzykiem DMK Sp. z o.o. 
tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani też 
rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. 
2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). 
Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autorów według stanu na dzień sporządzenia i w 
żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu spółka DMK 
działała z należytą starannością oraz rzetelnością. DMK Sp. z o.o. i jej pracownicy nie ponoszą jednak 
odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody 
poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. 


