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Analiza tygodniowa  -  ujęcie techniczne 

      23 – 27 kwietnia 2018 
 

 Poniedziałek 

o 02:30 Japonia – Indeks PMI dla przemysłu 
o 09:00 Francja – Indeks PMI dla przemysłu 

o 09:00 Francja – Indeks PMI dla usług 
o 09:30 Niemcy – Indeks PMI dla przemysłu 
o 09:30 Niemcy – Indeks PMI dla usług 

o 10:00 Polska – Sprzedaż detaliczna 
o 10:00 Euroland – Indeks PMI dla przemysłu 
o 10:00 Euroland – Indeks PMI dla usług 

o 15:45 USA – Indeks PMI dla przemysłu 
o 15:45 USA – Indeks PMI dla usług 
o 16:00 USA – Sprzedaż domów na rynku wtórnym 

 Wtorek 

o 03:30 Australia – Inflacja CPI 

o 08:00 Szwajcaria – Bilans handlu zagranicznego 
o 10:00 Niemcy – Indeks instytutu IFO 

o 14:00 Węgry – Decyzja ws. stóp procentowych 
o 16:00 USA – Sprzedaż nowych domów 
o 16:00 USA – Indeks zaufania konsumentów 

o 16:00 USA – Indeks FED z Richmond 

 Środa 

o Brak istotnych publikacji makroekonomicznych 

 Czwartek 

o 09:00 Hiszpania – Stopa bezrobocia 
o 13:45 Euroland – Decyzja ws. stóp procentowych 
o 14:30 USA – Zamówienia na dobra trwałego użytku 

o 14:30 USA – Saldo obrotów towarowych 
o 14:30 Eurolnad – Konferencja prasowa prezesa ECB 

o 14:30 USA – Liczba wniosków dla bezrobotnych 
o 17:00 USA – Indeks Kansas City FED dla przemysłu 

 Piątek 

o Japonia – Decyzja ws. stóp procentowych 
o 01:50 Japonia – Produkcja przemysłowa 

o 01:50 Japonia – Sprzedaż detaliczna 
o 03:30 Australia – Inflacja PPI 
o 07:30 Francja – PKB 

o 08:45 Francja – Inflacja PPI i CPI 
o 09:00 Hiszpania – PKB 

o 09:00 Hiszpania – Sprzedaż detaliczna 

o 09:00 Hiszpania – Inflacja HICP 
o 10:30 Wielka Brytania – PKB 

Przegląd wydarzeń 

makroekonomicznych 

nadchodzącego tygodnia 
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o 14:30 USA – PKB 
o 16:00 USA – Indeks Uniwersytetu Michigan  
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Pierwsza połowa poprzedniego tygodnia charakteryzowała się spadkiem cen, co 

przełożyło się na sygnały wyprzedania rynku (16 i 17 kwietnia), które przedstawiliśmy 

w Raportach porannych oraz wiadomości SMS w poniedziałek. Dopiero wraz z upływem 

czasu w czwartek pojawił się sygnał sprzedaży. 

Ubiegły tydzień praktycznie zrealizował nasze oczekiwania i spadek cen w 

pierwszej połowie omawianego okresu przyniósł kurs EUR/PLN zbliżony do 4,1500. 

Dalsza aprecjacja złotego jednak nie nastąpiła i wraz z upływem czasu do głosu doszły 

byki, co sukcesywnie podnosiło notowania tej pary. Tym samym na koniec tygodnia 

byliśmy świadkami udanego ataku na 50-okresową średnią kroczącą, która na wykresie 

4H okupuje obecnie rejon 4,1705, a na początku nowego tygodnia nastąpiło wybicie 

powyżej 100-sesyjnej średniej kroczącej, znajdującej się aktualnie w pobliżu 4,1845. 

Widać zatem, że pojawiły się pierwsze symptomy zmiany nastrojów, a także możliwość 

wejścia w ramach cyklu rocznego EUR/PLN w fazę korekty dywidendowej, co może 

wzmocnić falę wyprzedaży złotego. Na razie jednak wskaźniki stochastyczne na 

wykresie 4H i 1H wspierają korekcyjne spadki po osiągnięciu ekstremów z okolic 

4,1950. Zakładamy jednak, że w tym tygodniu dominować będą ceny z przedziału 

4,1750 – 4,2125. 

Dane za okres 14 – 20 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,1670 4,1820 4,1510 4,1730 

Analiza techniczna 

EUR/PLN 
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Ubiegły tydzień w przypadku USD/PLN wyglądał dość podobnie jak zmiany 

dotyczące EUR/PLN, a tym samym sygnały kupna waluty pojawiły się w poniedziałek 

oraz wtorek, co zostało zawarte w Raportach porannych. Dopiero zaś w piątek rano 20 

kwietnia oscylator stochastyczny na wykresie 4H zasygnalizował sprzedaż dolarów. 

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami USD/PLN w poprzednim tygodniu podążył na 

południe, ale do wskazanego przez nas celu zabrakło nieco ponad pół grosza. Dalsza 

część omawianego okresu to jednak dominacja byków i coraz wyższe ceny, które w 

poniedziałek rano sięgnęły okolic 3,4300. Na koniec ubiegłego tygodnia znamienne 

było to, że opór wyznaczony przez 50-okresową średnią kroczącą (obecnie na wykresie 

4H w rejonie 3,3780) pękł pod naporem zwolenników wyższych cen, co otworzyło 

drogę na północ. Od tamtej pory obserwujemy sygnały wykupienia rynku na wszystkich 

zakresach czasowych, co wspiera korekcyjne spadki. Co ciekawe ponownie kurs 

USD/PLN dotarł do 100-sesyjnej średniej kroczącej (aktualnie w pobliżu 3,4295) 

stanowiącej od ponad roku ważną barierę dla byków, co jest kolejnym argumentem 

wspierającym zakończenie wzrostu cen. Nie wykluczamy jednak testu przynajmniej 

jednego z następujących ekstremów: 3,3950 lub 3,4650. 

Dane za okres 14 – 20 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

3,3830 3,4045 3,3465 3,3950 

Analiza techniczna 

USD/PLN 
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Od wtorku 17 kwietnia utrzymuje się na wykresie 4H sygnał wyprzedania rynku, 

który omawialiśmy w Raportach porannych, ale mimo to przez cały ubiegły tydzień 

obserwowaliśmy sukcesywne spadki cen. 

Wbrew naszym oczekiwaniom i ogólnej tendencji na rynku złotego, w 

poprzednim tygodniu notowania GBP/PLN podążały przez większość czasu na południe, 

a tym samym pojawiły się ceny z okolic 4,7400. Nie doszło jednak do trwałego 

przebicia 100-sesyjnej średniej kroczącej, znajdującej się obecnie w okolicach 4,7490, 

która od 13 marca stanowi istotne wsparcie techniczne na rynku tej pary. Tym samym 

początek nowego tygodnia sprzyja deprecjacji złotego i odreagowaniu, co można 

zaobserwować również na innych parach z udziałem złotego, ale do 50-okresowej 

średniej kroczącej, znajdującej się na wykresie 4H obecnie w pobliżu 4,7960 nieco 

jeszcze brakuje. Biorąc pod uwagę oscylator stochastyczny na wykresie 4H, który 

sukcesywnie rośnie trudno oczekiwać, aby bariera 4,8000 pękła w najbliższym czasie. 

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że EUR/GBP od kilku dni rośnie, ale aktualnie 

zatrzymał się powyżej 0,8750 i może to wesprzeć obronę w okolic 4,8000. W naszej 

ocenie najbliższe dni powinny jednak upłynąć w następującym przedziale wahań: 

4,7500 – 4,8400. 

Dane za okres 14 – 20 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,8175 4,8285 4,7405 4,7670 

Analiza techniczna 

GBP/PLN 
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Dopiero czwartek i piątek wyraźnie potwierdziły spadek, którego oczekiwaliśmy, 

a tym samym sygnał sprzedaży EUR/USD z 17 kwietnia, przedstawiony w Raporcie 

porannym, przyniósł oczekiwany efekt. Choć pod koniec tygodnia pojawił się sygnał 

kupna to nawet na początku nowego tygodnia obserwowaliśmy spadki kursu tej pary. 

Przez 10 dni notowania EUR/USD nie mogły poradzić sobie z pokonaniem 50-

okresowej średniej kroczącej, która na wykresie 4H znajduje się obecnie w rejonie 

1,2345, ale dziewiętnasty kwietnia był znamienny i popołudniu doszło do udanego 

ataku na to wsparcie techniczne. Tym samym doszło do wygenerowania minimum z 

okolic 1,2225, ale mimo niskich wartości oscylatora stochastycznego (sygnał 

wyprzedania rynku obserwujemy na większości zakresów czasowych), atak rentowności 

10-letnich obligacji USA na poziom 3% generuje ryzyko dalszej aprecjacji dolara. 

Dopóki jednak 100-sesyjna średnia krocząca, okupująca aktualnie rejon 1,2205 i 

stanowiąca od 4 miesięcy ważne wsparcie, nie zostanie trwale pokonana, dopóty ryzyko 

kontynuacji wzrostów w dłuższym terminie pozostanie wysokie. Spodziewamy się 

jednak, że dominować będzie kurs z przedziału: 1,2150 – 1,2300. 

Dane za okres 14 – 20 kwietnia 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

1,2315 1,2415 1,2250 1,2295 

 

Analiza techniczna 

EUR/USD 
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Wskazania oscylatora stochastycznego (poniedziałek godzina 13:20) 

 
1 Week 1 Day 4 Hour 1 Hour 

 

Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał 

EUR/PLN 55 

  

70 

  

95 

  

90 

  

BRAK BRAK SELL SELL 

        

USD/PLN 80 

  

90 

  

95 

  

95 

  

SELL SELL SELL SELL 

        

GBP/PLN 60 

  

40 

  

75 

  

95 

  

BRAK BRAK BRAK SELL 

        

EUR/USD 20 

  

10 

  

5 

  

10 

  

BUY BUY BUY BUY 

        

 

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. 


