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Analiza tygodniowa  -  ujęcie techniczne 

      16 – 20 kwietnia 2018 
 

 Poniedziałek 

o 14:00 Polska Inflacja bazowa 
o 14:30 USA – Sprzedaż detaliczna 

o 14:30 USA – Indeks NY Empire State 
o 22:00 USA – Napływ kapitałów 

 Wtorek 

o 04:00 Chiny – PKB 
o 04:00 Chiny – Produkcja przemysłowa 

o 04:00 Chiny – Sprzedaż detaliczna 
o 06:30 Japonia – Produkcja przemysłowa 
o 10:00 Włochy – Inflacja CPI 

o 11:00 Niemcy – Indeks instytutu ZEW 
o 14:30 USA – Pozwolenia na budowę domów 
o 14:30 USA – Rozpoczęte budowy domów 

o 15:15 USA – Produkcja przemysłowa 

 Środa 

o  
o 01:50 Japonia – Bilans handlu zagranicznego 

o 10:00 Polska – Przeciętne zatrudnienie 
o 10:00 Polska – Przeciętne wynagrodzenie 
o 10:30 Wielka Brytania – Inflacja CPI i PPI 

o 11:00 Euroland – Inflacja HICP 
o 16:00 Kanada – Decyzja BoC ws. stóp procentowych 
o 20:00 USA – Beżowa Księga 

 Czwartek 

o 10:00 Euroland – Bilans płatniczy 

o 10:00 Polska – Produkcja przemysłowa 
o 10:00 Polska – Inflacja PPI 

o 10:30 Wielka Brytania – Sprzedaż detaliczna 
o 14:30 USA – Indeks FED z Filadelfii 
o 14:30 USA – Liczba wniosków dla bezrobotnych 

 Piątek 

o 01:30 Japonia – Inflacja CPI 

o 08:00 Niemcy – Inflacja PPI 
o 14:30 Kanada – Sprzedaż detaliczna 
o 14:30 Kanada – Inflacja CPI 

  

Przegląd wydarzeń 

makroekonomicznych 

nadchodzącego tygodnia 
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Ubiegły tydzień przyniósł spadki i powtarzające się sygnały wyprzedania rynku, 

które przedstawiliśmy w Raportach porannych 12 i 13 kwietnia, ale także w innych 

dniach poprzez wysłane wiadomości SMS (9 i 12 kwietnia). Na krótko w ramach korekty 

wzrostowej pojawił się również sygnał sprzedaży euro we wtorek 10 kwietnia. 

Tak jak zakładaliśmy, poprzedni tydzień charakteryzował się spadkiem notowań 

EUR/PLN, który dzięki udanemu atakowi na 100-sesyjną średnią kroczącą (aktualnie w 

rejonie 4,1860) przyniósł realizację wskazanych celów i osiągnięcie cen poniżej 

4,1700. Sprzyjała temu decyzja agencji ratingowej S&P oraz zarysowany już wcześniej 

krótkoterminowy trend, który na początku nowego tygodnia zaowocował pojawieniem 

się kursu poniżej 4,1600. Jednak warto zwrócić uwagę, że wskaźniki stochastyczne na 

większości przedziałów czasowych notują wartości poniżej bariery 20 punktów, a tym 

samym mamy do czynienia z silnymi sygnałami wyprzedania rynku. Nie można zatem 

wykluczyć, że już wkrótce pojawi się wyraźne odreagowanie choć tendencja na południe 

jest obecnie dominującym scenariuszem i może przynieść spadek kursu nawet w rejon 

4,1300, co było opisywane w ostatnich Raportach Specjalnych. W naszej ocenie 

najbliższe dni powinny zatem upłynąć w następującym zakresie zmian: 4,1490 – 

4,1760. 

Dane za okres 7 – 13 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,1985 4,2030 4,1660 4,1685 

Analiza techniczna 

EUR/PLN 
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W poprzednim tygodniu dominowały sygnały kupna, które przedstawiliśmy w 

Raportach porannych (od 11 do 13 kwietnia), a także w wiadomościach SMS, które 

dotarły do odpowiednich grup klientów 9, 10 i 12 kwietnia.  

Zarysowana po świętach tendencja spadkowa utrzymała się także w ubiegłym 

tygodniu, a tym samym kurs USD/PLN osiągnął wskazywany przez nas cel i podążył 

dalej na południe. 16 kwietnia doszło zatem do spadku poniżej 3,3600, a wskaźniki 

stochastyczne weszły na większości zakresów czasowych w strefę wyprzedania rynku, 

co może zachęcać do zakupu dolarów. Takiemu rozwojowi wypadków sprzyjał wyraźny 

trend umocnienia złotego i ponowna próba wzrostów EUR/USD w rejon 1,2400. Dopóki 

jednak nie dojdzie do korekcyjnych zmian na EUR/PLN lub EUR/USD możemy 

obserwować dalszy spadek kursu USD/PLN w kierunku tegorocznych minimów z 

przedziału 3,3100 – 3,3000. Najbliższymi oporami są obecnie: 50-okresowa średnia 

krocząca, która na wykresie 4H okupuje aktualnie rejon 3,4000 oraz 100-sesyjna 

średnia krocząca, znajdująca się w okolicach 3,4375 i od ponad roku stanowiąca ważną 

barierę dla byków na rynku tej pary. Nie wykluczamy jednak, że kurs USD/PLN 

pozostanie do końca tygodnia pomiędzy 3,3400 a 3,3950. 

Dane za okres 7 – 13 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

3,4180 3,4245 3,3755 3,3800 

Analiza techniczna 

USD/PLN 
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Poprzedni okres przyniósł kilka sygnałów i choć dominowały te dla eksporterów 

(9 i 10 kwietnia) to w czwartek dla odmiany umocnienie złotego zaowocowało sygnałem 

wyprzedania i zachętą do zakupu funtów po 4,7950, co przedstawiliśmy m.in. w SMS. 

Zakładany przez nas scenariusz zmian na rynku GBP/PLN zrealizował się 

połowicznie, gdyż po wygenerowaniu minimum w rejonie 4,7950 doszło do osłabienia 

złotego względem GBP, ale zapędy byków starczyły jedynie do osiągnięcia cen nieco 

powyżej 4,8400. Tymczasem podobnie jak w przypadku innych par z udziałem PLN, od 

piątku obserwujemy wyraźny spadek kursu GBP/PLN, co może zaowocować ponownym 

pojawieniem się okolic 4,7950, a może nawet nieco niższych cen. Sprzyja temu trend 

na złotym, ale po przeciwnej stronie jest sygnał wyprzedania rynku GBP/PLN oraz 

udany atak na rynku EUR/GBP na 0,8700, co może trwale przebudować obraz 

techniczny tej pary. Jeśli jednak siła złotego będzie się ścierać z aprecjacją funta 

szterlinga to możemy być świadkami względnej stabilizacji pomiędzy 4,7900 a 4,8600. 

Zakładamy, że w najbliższych dniach może się pojawić test przynajmniej jednego z 

następujących ekstremów: 4,7825 lub 4,8575. 

 
  

Dane za okres 7 – 13 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,8170 4,8435 4,7935 4,8110 

Analiza techniczna 

GBP/PLN 
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Większość poprzedniego tygodnia charakteryzowała się wzrostami, a tym samym 

nie powinny dziwić sygnały wykupienia rynku, które pojawiły się w Raportach 

porannych 10 i 11 kwietnia, a następnie potwierdziły na koniec tygodnia. 

Ubiegłotygodniowe próby ataku na 1,2400 zakończyły się klęską eurobyków i 

mimo zrealizowania zakładanych przez nas celów odreagowanie skończyło się w 

okolicach 50-okresowej średniej kroczącej, która na wykresie 4H aktualnie okupuje 

rejon 1,2315. Początek nowego tygodnia to ponowna fala wyprzedaży dolara na 

świecie, ale jak na razie ekstremum z 11 kwietnia i bariera z okolic 1,2400 pozostaje 

bezpieczna. Udanej obronie sprzyja sygnał wykupienia rynku na oscylatorze 

stochastycznym (na wykresie 1D, 4H i 1H), co może przynieść wraz z upływem czasu 

niższe ceny. Trudno jednak oczekiwać, aby doszło do trwałego spadku cen poniżej 

1,2315, a tym bardziej do osiągnięcia 100-sesyjnej średniej kroczącej, która aktualnie 

okupuje rejon 1,2185, bez odpowiedniego wsparcia z zewnątrz, mimo rosnących 

oczekiwań kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA. Oczekujemy, że do końca 

tygodnia dominować będzie następujący przedział wahań: 1,2300 – 1,2415. 

Dane za okres 7 – 13 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

1,2280 1,2405 1,2260 1,2340 

 

Analiza techniczna 

EUR/USD 
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Wskazania oscylatora stochastycznego (poniedziałek godzina 15:05) 

 
1 Week 1 Day 4 Hour 1 Hour 

 

Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał 

EUR/PLN 25 

  

1 

  

1 

  

1 

  

BRAK BUY BUY BUY 

        

USD/PLN 35 

  

1 

  

1 

  

1 

  

BRAK BUY BUY BUY 

        

GBP/PLN 70 

  

40 

  

25 

  

25 

  

BRAK BRAK BRAK BRAK 

        

EUR/USD 55 

  

80 

  

95 

  

95 

  

BRAK SELL SELL SELL 

        

 

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. 


