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Analiza tygodniowa  -  ujęcie techniczne 

      7 – 11 maja 2018 
 

 Poniedziałek 

o Dzień wolny – Wielka Brytania 
o 08:00 Niemcy – Zamówienia w przemyśle 

o 09:00 Czechy – Produkcja przemysłowa 
o 09:15 Szwajcaria – Inflacja CPI 

 Wtorek 

o Dzień wolny – Słowacja, Czechy 
o Chiny – Bilans handlu zagranicznego 

o 07:45 Szwajcaria – Stopa bezrobocia 
o 08:00 Niemcy – Produkcja przemysłowa 
o 08:00 Niemcy – Bilans handlu zagranicznego 

o 09:00 Węgry – Produkcja przemysłowa 

 Środa 

o 08:45 Francja – Produkcja przemysłowa 
o 09:00 Hiszpania – Produkcja przemysłowa 

o 09:00 Słowacja – Bilans handlu zagranicznego 
o 09:00 Czechy – Bilans handlu zagranicznego 
o 09:00 Węgry – Inflacja CPI 

o 14:30 USA – Inflacja PPI 

 Czwartek 

o Dzień wolny – Szwecja, Szwajcaria, Norwegia 
o 01:50 Japonia – Saldo rachunku bieżącego 
o 03:30 Chiny – Inflacja CPI i PPI 

o 09:00 Czechy – Inflacja CPI 
o 10:30 Wielka Brytania – Bilans handlu zagranicznego 
o 10:30 Wielka Brytania – Produkcja przemysłowa 

o 13:00 Wielka Brytania – Kwartalny raport BoE nt. 
inflacji 

o 13:00 Wielka Brytania – Posiedzenie BoE 
o 14:30 USA – Inflacja CPI 
o 14:30 USA – Liczba wniosków dla bezrobotnych 

o 20:00 USA – Budżet federalny 

 Piątek 

o 09:00 Hiszpania – Inflacja CPI 
o 10:00 Polska – Inflacja CPI 
o 14:30 Kanada – Raport z rynku pracy 

o 16:00 USA – Indeks Uniwersytetu Michigan 
  

Przegląd wydarzeń 

makroekonomicznych 

nadchodzącego tygodnia 
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Wraz z upływem czasu w poprzednim tygodniu na dłuższych zakresach czasowych 

(1D i 1W) zaczęły się pojawiać sygnały wykupienia rynku, które towarzyszyły wzrostom 

cen EUR/PLN i wywołały ostatecznie korekcyjne spadki. 

Próby wybicia powyżej 4,2900 w ubiegłym tygodniu zakończyły się na rynku 

EUR/PLN dość szybko, a tym samym końcówka badanego okresu oraz początek nowego 

tygodnia przyniosły test okolic 50-okresowej średniej kroczącej, która na wykresie 4H 

okupuje obecnie rejon 4,2455. Biorąc pod uwagę, że od ponad dwóch tygodni krzywa 

ta stanowi najbliższe wsparcie techniczne, dopóki nie dojdzie do skutecznego ataku na 

tą barierę, trudno liczyć na silniejszą korektę spadkową. Warto jednak zwrócić uwagę, 

że wskaźniki stochastyczne na wykresie 1W i 1D nadal sygnalizują sprzedaż euro, a 

najbliższym oporem jest ostatni lokalny szczyt z okolic 4,2925. Widać zatem, że mimo 

podwyższonej zmienności w ostatnich tygodniach szanse na opuszczenie strefy 4,2450 

– 4,2925 bez dodatkowego czynnika zewnętrznego może być problematyczne. W 

naszej ocenie jednak najbliższe dni powinny charakteryzować się następującym 

przedziałem cen: 4,2390 – 4,2750. 

Dane za okres 28 kwietnia – 4 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,2070 4,2925 4,2030 4,2470 

 
  

Analiza techniczna 

EUR/PLN 
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Ubiegły tydzień podobnie jak w przypadku EUR/PLN charakteryzował się 

sygnałami wykupienia rynku na dłuższych zakresach czasowych, co było zawarte w 

Raportach porannych. Jednak silny trend wyprzedaży złotego oraz popyt na dolara 

windował kurs USD/PLN ku coraz wyższym cenom. 

Ostatnie dwa tygodnie przyniosły wyraźną zmianę trendu na rynku USD/PLN, 

która zaowocowała w „majówkę” testem okolic 3,5800, w dużej mierze dzięki ponad 

dwustupunktowemu spadkowi notowań EUR/USD. Nadal jednak powyższa bariera broni 

dostępu do kolejnych ekstremów, ale udany atak na 100-sesyjną średnią kroczącą 

(aktualnie 3,4250), która ponad rok stanowiła silny opór, inicjuje dalsze wzrosty. Nie 

można zatem wykluczyć, że przy kontynuacji aprecjacji dolara na świecie, notowania 

USD/PLN podążą ku 3,7000. Na razie jednak oscylatory stochastyczne zarówno na 

wykresie EUR/USD, jak i USD/PLN, sygnalizują możliwość rozwinięcia korekcyjnej 

deprecjacji dolara względem innych walut. Tym samym nie można wykluczyć spadku 

notowań USD/PLN w kierunku 50-okresowej średniej kroczącej, znajdującej się 

aktualnie w pobliżu 3,5255. Nadal jednak na potwierdzenie silniejszej korekty 

spadkowej musimy jeszcze poczekać. Zakładamy jednak, że w tym tygodniu powinno 

dojść do testu przynajmniej jednego z następujących ekstremów: 3,5350 lub 3,6150. 

Dane za okres 28 kwietnia – 4 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

3,4690 3,5795 3,4665 3,5520 

Analiza techniczna 

USD/PLN 
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GBP/PLN choć rządzi się nieco innymi prawami w ostatnim czasie niż pozostałe 

pary z udziałem złotego, to globalne osłabienie złotego również tutaj przyniosło nowe 

lokalne szczyty, które poprzedzone zostały sygnałem zakupu funtów 30 kwietnia 

(widoczne w SMS i Raporcie porannym). 

Na początku nowego tygodnia podobnie jak na koniec kwietnia obserwujemy 

nieudane spadki cen poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, znajdującej się na 

wykresie 4H obecnie w pobliżu 4,8325. Warto jednak zaznaczyć, że oscylatory 

stochastyczne podążają na północ i już wkrótce będziemy mieli do czynienia z 

sygnałami wykupienia rynku, które będą wspierać zatrzymanie wzrostu cen na rynku 

GBP/PLN. Co ciekawe, na wykresie 4H EUR/GBP ceny dotarły do wyraźnego wsparcia 

technicznego, a oscylator stochastyczny sygnalizuje wyprzedanie rynku, a tym samym 

rośnie szansa korekcyjnego wzrostu cen. Jest to związane ze spadkiem oczekiwań co do 

podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, a zatem nie można wykluczyć, że 

jeszcze w tym tygodniu nastąpi spadek kursu GBP/PLN, choć osiągnięcie okolic 4,7535 

(rejon 100-sesyjnej średniej kroczącej) wydaje się mało prawdopodobne. Oczekujemy 

zatem następującego przedziału wahań: 4,7950 – 4,8750. 

 
  

Dane za okres 28 kwietnia – 4 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,7795 4,8845 4,7735 4,8020 

Analiza techniczna 

GBP/PLN 
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Poprzedni tydzień przyniósł sygnały kupna, które jednak nie znalazły 

potwierdzenia w rzeczywistości i mimo obrazu technicznego sprzyjającego 

odreagowaniu trend spadkowy dominował na przełomie kwietnia oraz maja. 

25 kwietnia doszło do udanego przełamania wsparcia w postaci 100-sesyjnej 

średniej kroczącej (aktualnie 1,2230), która przez kilka miesięcy stanowiła istotną 

barierę dla niedźwiedzi. Tym samym na początku nowego tygodnia mamy do czynienia 

z testem okolic 1,1900, ale spadek oscylatora stochastycznego na wszystkich 

zakresach czasowych poniżej poziomu 20 punktów, podnosi szanse odreagowania w 

najbliższym czasie. Nie można zatem wykluczyć, że w ciągu najbliższych dni kurs 

EUR/USD podąży na północ. Trudno jednak oczekiwać, aby doszło w tym tygodniu do 

wybicia powyżej 1,2045, gdzie aktualnie znajduje się 50-okresowa średnia krocząca na 

wykresie 4H. Spodziewamy się, że do 11 maja dominować będzie kurs z przedziału: 

1,1825 – 1,2000. 

Dane za okres 28 kwietnia – 4 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

1,2165 1,2165 1,1910 1,1965 

 

  

Analiza techniczna 

EUR/USD 
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Wskazania oscylatora stochastycznego (poniedziałek godzina 11:50) 

 
1 Week 1 Day 4 Hour 1 Hour 

 

Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał 

EUR/PLN 75 

  

65 

  

30 

  

85 

  

BRAK BRAK BRAK SELL 

        

USD/PLN 95 

  

90 

  

60 

  

95 

  

SELL SELL BRAK SELL 

        

GBP/PLN 75 

  

55 

  

40 

  

85 

  

BRAK BRAK BRAK SELL 

        

EUR/USD 5 

  

5 

  

15 

  

5 

  

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. 


