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Analiza tygodniowa  -  ujęcie techniczne 

      14 – 18 maja 2018 
 

 Poniedziałek 

o 14:00 Polska – Bilans płatniczy 

 Wtorek 

o 04:00 Chiny – Produkcja przemysłowa 
o 04:00 Chiny – Sprzedaż detaliczna 

o 08:00 Niemcy – PKB 
o 08:00 Norwegia – PKB 
o 08:45 Francja – Inflacja CPI 

o 09:00 Słowacja – PKB 
o 09:00 Węgry – PKB 
o 09:00 Czechy – PKB 

o 09:15 Szwajcaria – Inflacja PPI 
o 10:00 Polska – PKB 
o 10:00 Polska – Inflacja CPI 

o 11:00 Euroland – PKB 
o 11:00 Euroland – Produkcja przemysłowa 

o 11:00 Niemcy – Indeks instytutu ZEW 
o 14:30 USA – Sprzedaż detaliczna 
o 14:30 USA – Indeks NY Empire State 

o 22:00 USA – Napływ kapitałów do USA 

 Środa 

o Polska – Posiedzenie RPP 
o 01:50 Japonia – PKB 
o 06:30 Japonia – Produkcja przemysłowa 

o 08:00 Niemcy – Inflacja HICP 
o 10:30 Wielka Brytania – Stopa bezrobocia 
o 11:00 Euroland – Inflacja HICP 

o 11:00 Włochy Inflacja CPI 
o 14:00 Polska – Inflacja bazowa 
o 14:30 USA – Pozwolenia na budowę domów 

o 14:30 USA – Rozpoczęte budowy domów 
o 15:15 USA – Produkcja przemysłowa 

 Czwartek 

o 03:30 Australia – Stopa bezrobocia 

o 11:00 Euroland – Bilans handlu zagranicznego 
o 14:30 USA – Indeks FED z Filadelfii 
o 14:30 USA – Wnioski dla zasiłek bezrobotnych 

 Piątek 

o 01:30 Japonia – Inflacja CPI 

o 08:00 Niemcy – Inflacja PPI 
o 10:00 Euroland – Bilans płatniczy 

Przegląd wydarzeń 

makroekonomicznych 

nadchodzącego tygodnia 
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o 10:00 Polska – Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie 
o 14:30 Kanada – Inflacja CPI 
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W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia zarówno z sygnałami wykupienia, jak i 

wyprzedania na rynku EUR/PLN, co sygnalizowaliśmy nie tylko w Raportach, ale i 

wiadomościach SMS, które trafiły do odpowiednich grup klientów. 

Zasygnalizowany przez nas nowy zakres nowej konsolidacji: 4,2400 – 4,2950 dla 

rynku EUR/PLN, obowiązywał również w poprzednim tygodniu i po kolejnej próbie 

wybicia powyżej 4,2900 notowania wróciły na krótko poniżej 4,2400. Widać obecnie, 

że byki mają problem z ponownym sforsowaniem 50-okresowej średniej kroczącej, 

która na wykresie 4H okupuje obecnie rejon 4,2620. Tym bardziej, że na wykresie 4H 

oscylator stochastyczny zasygnalizował wykupienie rynku i powrót silniejszego złotego 

w najbliższych dniach jest prawdopodobne. Warto podkreślić, że podobny sygnał 

utrzymuje się na wykresie tygodniowym, co dodatkowo potęguje wagę sygnału z 

wykresu czterogodzinowego. Jednak, aby przyniosło to spodziewane efekty musimy 

jeszcze poczekać na potwierdzenie, które może się wiązać w tym tygodniu z kilkoma 

publikacjami z polskiej gospodarki. Tymczasem spodziewamy się, że notowania 

EUR/PLN utrzymają się do końca tygodnia w następującym przedziale wahań: 4,2450 

– 4,2850. 

Dane za okres 5 – 11 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,2500 4,2970 4,2355 4,2660 

 

Analiza techniczna 

EUR/PLN 
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Pierwsza połowa ubiegłego tygodnia przyniosła wzrost cen oraz sygnały 

sprzedały dolara, które przedstawiliśmy w Raportach porannych (8 oraz 9 maja), aby 

następnie w czwartek lokalne minima związane ze zmianami na rynku EUR/USD dały 

sygnał kupna dolarów. 

Po okresie spadków kursu USD/PLN obserwujemy kolejną sesję stabilizację cen 

poniżej 50-okresowej średniej kroczącej, która na wykresie 4H okupuje obecnie rejon 

3,5725. Patrząc jednak na zachowanie inwestorów na rynku EUR/PLN oraz EUR/USD 

nie można wykluczyć, że udany atak na czwartkowe minimum (3,5440), może 

otworzyć drogę ku wyraźnie niższym cenom. Warto zwrócić uwagę, że na dziennym 

wykresie rysuje się coś na kształt formacji RGR, która może po utworzeniu drugiego 

ramienia, wspierać spadki poniżej 3,5000. Tym bardziej, że również oscylator 

stochastyczny na tym wykresie obrał kierunek południowy po osiągnięciu strefy powyżej 

80 punktów. Niskie wartości wskaźników stochastycznych na krótszych wykresach mają 

jednak w krótkim terminie przeciwne wskazania i dlatego istotne będzie, to co wydarzy 

się w tym tygodniu na rynku EUR/USD (czy dojdzie do trwałego wybicia powyżej 

1,2000). Nie mniej jednak w naszej ocenie w tym tygodniu powinno dojść do testu 

przynajmniej jednego z następujących ekstremów: 3,5250 lub 3,6000. 

Dane za okres 5 – 11 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

3,5510 3,6335 3,5430 3,5725 

Analiza techniczna 

USD/PLN 
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8 i 9 maja pojawiły się sygnały wykupienia rynku, ale dopiero w środę 

potwierdziła się słuszność sprzedaży funtów, co doprowadziło do testu okolic 4,8100, 

gdzie zalecaliśmy kupno funtów na najbliższe potrzeby (sygnał pojawił się w piątkowej 

wiadomości SMS). 

Ubiegłotygodniowa próba ataku na 4,9000 zakończyła się fiaskiem, a tym 

samym doszło do prawie 10-groszowej korekty spadkowej, która zatrzymała się blisko 

4,8000. Jednak dalsza aprecjacja złotego względem funta została zastopowana i 

sygnały wyprzedania rynku wsparły odreagowanie w kierunku 50-okresowej średniej 

kroczącej, znajdującej się na wykresie 4H obecnie w pobliżu 4,8430. Trudno jednak 

ocenić czy dalsza wspinaczka cen będzie kontynuowana choć EUR/GBP aktualnie ma 

problemy z dalszą wspinaczką cen, co może przynieść aprecjację funta. Jeśli ten 

scenariusz by się zrealizował to już wkrótce zobaczymy ruch w kierunku 4,8500. W 

tym tygodniu możemy być świadkami kolejnych doniesień w sprawie Brexitu, a zatem 

zmienność może być ponownie podwyższona. Oczekujemy zatem utrzymania notowań 

GBP/PLN pomiędzy 4,8000 a 4,8800. 

 
  

Dane za okres 5 – 11 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,8095 4,9090 4,8000 4,8330 

Analiza techniczna 

GBP/PLN 
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Cały ubiegły tydzień charakteryzował się sygnałami wyprzedania rynku EUR/USD 

na wykresach 1W i 1D, a w środę dodatkowo potwierdziły to także wykresy 4H i 1H, co 

przedstawiliśmy w Raporcie porannym. Tym samym druga część tygodnia przyniosła 

odreagowanie. 

W piątek pod wpływem sygnałów ze wskaźników stochastycznych i zmienionym 

nieco nastrojom doszło do wybicia powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, która na 

wykresie 4H znajduje się aktualnie w okolicach 1,1930. Tym samym bariera ta, po 

prawie trzech tygodniach prób została sforsowana przez eurobyki i obecnie 

obserwujemy ruch w kierunku 1,2000. Co ciekawe, mimo pojawienia się oscylatora 

stochastycznego na wykresie 4H i 1H powyżej poziomu 80 punktów, nadal mamy do 

czynienia z dominacją wzrostów choć nie można wykluczyć, że już wkrótce dojdzie do 

zatrzymania obecnej tendencji. Nadal jednak wskaźniki stochastyczne na dłuższych 

zakresach czasowych wspierają kierunek północny, co może być istotne dla 

kształtowania obrazu technicznego tej pary. Nie mniej jednak odreagowanie w kierunku 

1,1930 jest jak najbardziej prawdopodobne w tym tygodniu. Zakładamy, że najbliższe 

dni powinny przynieść następujący przedział wahań: 1,1900 – 1,2050. 

Dane za okres 5 – 11 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

1,1945 1,1980 1,1825 1,1960 

 

Analiza techniczna 

EUR/USD 
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Wskazania oscylatora stochastycznego (poniedziałek godzina 14:15) 

 
1 Week 1 Day 4 Hour 1 Hour 

 

Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał 

EUR/PLN 80 

  

60 

  

80 

  

55 

  

SELL BRAK SELL BRAK 

        

USD/PLN 75 

  

60 

  

15 

  

15 

  

BRAK BRAK BUY BUY 

        

GBP/PLN 70 

  

40 

  

35 

  

35 

  

BRAK BRAK BRAK BRAK 

        

EUR/USD 25 

  

40 

  

95 

  

90 

  

BRAK BRAK 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. 


