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Analiza tygodniowa  -  ujęcie techniczne 

      21 – 25 maja 2018 
 

 Poniedziałek 

o Dzień wolny: Szwajcaria, Niemcy, Kanada 
o 01:50 Japonia – Bilans handlu zagranicznego 

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

 Wtorek 

o 10:00 Polska – Sprzedaż detaliczna 
o 14:00 Węgry – Posiedzenie MNB 

o 16:00 USA – Indeks FED z Richmond 

 Środa 

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

o 09:30 Niemcy – Indeks PMI dla przemysłu i usług 
o 10:00 Euroland – Indeks PMI dla przemysłu i usług 
o 10:30 Wielka Brytania Inflacja CPI i PPI 

o 15:45 USA – Indeks PMI dla przemysłu i usług 
o 16:00 USA – Sprzedaż nowych domów 
o 20:00 USA – Protokół z ostatniego posiedzenia FOMC 

 Czwartek 

o 08:00 Niemcy – PKB 

o 10:30 Wielka Brytania – Sprzedaż detaliczna 
o 13:30 Euroland – Protokół z ostatniego posiedzenia 

ECB 

o 14:30 USA – Wnioski dla zasiłek bezrobotnych 
o 16:00 USA – Sprzedaż domów na rynku wtórnym 
o 17:00 USA – Indeks Kansas City FED dla przemysłu 

 Piątek 

o 09:00 Hiszpania – PKB 
o 09:15 Szwajcaria – Produkcja przemysłowa 
o 10:00 Polska – Stopa bezrobocia 

o 10:00 Niemcy – Indeks instytutu Ifo 
o 10:30 Wielka Brytania – PKB 
o 14:30 USA – Zamówienia na dobra trwałego użytku 

o 16:00 USA – Indeks Uniwersytetu Michigan 
  

Przegląd wydarzeń 

makroekonomicznych 

nadchodzącego tygodnia 
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W poprzednim tygodniu dominowały sygnały wykupienia rynku, które 

przedstawialiśmy sukcesywnie w Raportach porannych oraz w wiadomościach SMS, 

które wyszły do eksporterów 15 maja. 

Udany ponowny atak na opór w postaci 50-okresowej średniej kroczącej, która na 

wykresie 4H znajduje się obecnie w rejonie 4,2770, przyniósł ruch wzrostowy w 

kierunku 4,3000. Tym samym od kilku sesji obserwujemy próby wybicia powyżej tej 

bariery, ale jak na razie poza ekstremum w okolicach 4,3070, dalsze wzrosty 

napotykają spore problemy i brak jest nowych szczytów. Przy wyraźnych sygnałach 

sprzedaży, które odnotowuje oscylator stochastyczny na większości zakresów 

czasowych dalsza wspinaczka cen wydaje się w poniedziałek co najmniej 

problematyczna. Nie można jednak wykluczyć takiego scenariusza, gdyż ostatnie 

pozytywne dane z polskiej gospodarki nie są wystarczającym czynnikiem aprecjacji 

złotego, gdyż rola PLN w wejściu oraz wyjściu w waluty Regionu jest zbyt duża, a zatem 

ucieczka kapitału z Europy odciska swe piętno na wycenie złotego. Najbliższe istotne 

opory poza strefą 4,3000 – 4,3100 to rejon szczytów z 28.09.2017 (4,3325) oraz 

13.03.2017 (4,3535). Zakładamy, że w tym tygodniu dominować będą następujące 

ceny: 4,2735 – 4,3200. 

Dane za okres 12 – 18 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,2655 4,3035 4,2565 4,3010 

Analiza techniczna 

EUR/PLN 
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Przez większość ubiegłego tygodnia dominowały sygnały wykupienia rynku, które 

od 15 maja utrzymują się na wykresach 1D i 1W, jednak nawet te z wykresu 4H z 15 i 

16 maja, które przedstawiliśmy w Raportach porannych nie wystarczyły, aby doszło do 

korekty spadkowej. 

Cały ubiegły tydzień charakteryzował się wzrostem cen na rynku USD/PLN, co 

było pochodną spadków EUR/USD oraz ucieczką kapitału z Europy. Tym samym doszło 

do wybicia powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, która na wykresie 4H okupuje 

obecnie rejon 3,6065 i może stanowić najbliższe wsparcie. Bliskość bariery 3,7000 

wydaje się znamienne, tym bardziej, że EUR/USD jest coraz bliżej kluczowego wsparcia 

jakim jest 38,2-procentowe zniesienie Fibo fali wzrostowej styczeń 2017 – luty 2018 z 

okolic 1,1710. I choć sygnały wykupienia rynku USD/PLN widoczne na wielu 

przedziałach czasowych utrzymują się od dłuższego czasu to brak potwierdzenia, nie 

generuje ruchów spadkowych. Warto jednak odnotować, że w poniedziałek nie doszło 

do przełamania 3,6750. Dopóki jednak EUR/USD nie cofnie się wyraźnie, ryzyko 

wzrostów USD/PLN będzie wysokie. Na razie oczekujemy testu przynajmniej jednego z 

następujących ekstremów: 3,6050 lub 3,7000. 

Dane za okres 12 – 18 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

3,5720 3,6615 3,5530 3,6505 

Analiza techniczna 

USD/PLN 



 

4 
 

 
 

 

  
Choć 15 i 16 maja mieliśmy do czynienia z sygnałami wykupienia rynku na 

wykresie 4H, które potwierdziły to co się działo na oscylatorach stochastycznych na 

dłuższych wykresach, to GBP/PLN podążył na północ. 

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami ubiegły tydzień charakteryzował się 

wyprzedażą złotego względem funta, ale zaskoczeniem może być zasięg wzrostów, 

które przebiły 4,9300. Jak na razie jednak mimo sygnałów sprzedaży nie doszło do 

sforsowania okolic 4,9000 i ruch ku 50-okresowej średniej kroczącej, znajdującej się 

na wykresie 4H obecnie w pobliżu 4,8745, wydaje się mało prawdopodobny. Tym 

bardziej, że na wykresie 4H EUR/GBP pojawił się sygnał wykupienia rynku i dodatkowo 

mamy do czynienia z testem oporu z okolic 0,8770. Może to zwiększyć popyt na funta, 

a tym samym i wzrost GBP/PLN. Nie można jednak zapominać cały czas o wskaźnikach 

stochastycznych, które mogą z opóźnieniem wpłynąć na działania inwestorów. 

Tymczasem w naszej ocenie do końca tygodnia wahania kursu GBP/PLN powinno 

zamknąć się pomiędzy 4,8600 a 4,9500. 

 
  

Dane za okres 12 – 18 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,8345 4,9305 4,8255 4,9160 

Analiza techniczna 

GBP/PLN 
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Początek poprzedniego tygodnia przyniósł sygnał sprzedaży EUR/USD, co 

zamieściliśmy w Raporcie porannym 14 maja, ale wraz z upływem czasu i spadkiem 

notowań tej pary pojawiły się sygnały wyprzedania rynku na wielu zakresach 

czasowych. 

Wbrew naszym oczekiwaniom poprzedni tydzień został zdominowany przez 

spadki cen, które podążyły poniżej 1,1800 i na początku nowego tygodnia zbliżył 

notowania EUR/USD ku 38,2-procentowemu zniesieniu Fibo fali wzrostowej styczeń 

2017 – luty 2018 z okolic 1,1710. Nie doszło jednak do testu tego poziomu, a 

powszechne sygnały wyprzedania rynku wspierają odreagowanie i próby powrotu 

powyżej 1,1750. Najbliższym oporem jest obecnie 50-okresowa średnia krocząca, 

która na wykresie 4H znajduje się obecnie w okolicach 1,1860. Dopóki jednak nie 

dojdzie do trwałego wybicia powyżej trudno liczyć na zmianę krótkoterminowego 

trendu, gdyż krzywa ta od ponad miesiąca stanowi wyraźną barierę na rynku tej pary. 

Tym samym eurobyki potrzebują wsparcia ze strony rynku obligacji, gdzie rentowność 

10-latek wciąż rośnie, aby można było coś zmienić w obrazie technicznym tej pary. 

Zakładamy zatem, że najbliższe dni powinny przynieść następujący przedział wahań: 

1,1675 – 1,1860. 

Dane za okres 12 – 18 maja 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

1,1910 1,2000 1,1750 1,1785 

Analiza techniczna 

EUR/USD 
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Wskazania oscylatora stochastycznego (poniedziałek godzina 12:05) 

 
1 Week 1 Day 4 Hour 1 Hour 

 

Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał 

EUR/PLN 90 

  

90 

  

80 

  

40 

  

SELL SELL SELL BRAK 

        

USD/PLN 90 

  

95 

  

85 

  

45 

  

SELL SELL SELL BRAK 

        

GBP/PLN 85 

  

90 

  

80 

  

10 

  

SELL SELL SELL BUY 

        

EUR/USD 5 

  

5 

  

15 

  

50 

  

BUY BUY BUY 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. 


