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Analiza tygodniowa  -  ujęcie techniczne 

      4 – 8 czerwca 2018 
 

 Poniedziałek 

o 11:00 Euroland – Inflacja PPI 
o 16:00 USA – Zamówienia na dobra trwałego użytku 

o 16:00 USA – Zamówienia w przemyśle 

 Wtorek 

o 03:45 Chiny – Indeks PMI dla usług 
o 06:30 Australia – Posiedzenie RBA 
o 09:00 Węgry – PKB 

o 09:15 Hiszpania – Indeks PMI dla usług 
o 09:45 Włochy – Indeks PMI dla usług 
o 09:50 Francja – Indeks PMI dla usług 

o 09:55 Niemcy – Indeks PMI dla usług 
o 10:00 Euroland – Indeks PMI dla usług 
o 10:30 Wielka Brytania – Indeks PMI dla usług 

o 11:00 Euroland – Sprzedaż detaliczna 
o 15:45 USA – Indeks PMI dla usług 

o 16:00 USA – Indeks ISM dla usług 

 Środa 

o Polska – Posiedzenie RPP 
o 03:30 Australia – PKB 
o 09:00 Hiszpania – Produkcja przemysłowa 

o 09:15 Szwajcaria – Inflacja CPI 
o 14:30 USA – Bilans handlu zagranicznego 
o 14:30 USA – Bilans handlu zagranicznego 

 Czwartek 

o 03:30 Australia – Bilans handlu zagranicznego 

o 08:00 Niemcy – Zamówienia w przemyśle 
o 09:00 Słowacja – PKB 

o 11:00 Euroland – PKB 
o 13:00 Turcja – Posiedzenie Banku Centralnego Turcji 
o 14:30 USA – Wnioski dla zasiłek bezrobotnych 

 Piątek 

o Szczyt G7 

o Polska – Decyzja agencji Fitch ws. ratingu 
o Chiny – Bilans handlu zagranicznego 
o 01:50 Japonia – PKB 

o 01:50 Japonia – Bilans płatniczy 
o 08:00 Niemcy – Produkcja przemysłowa 

o 08:00 Niemcy – Bilans handlu zagranicznego 

o 14:30 Kanada – Raport z rynku pracy 
  

Przegląd wydarzeń 

makroekonomicznych 

nadchodzącego tygodnia 
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W poprzednim tygodniu utrzymywały się sygnały sprzedaży, ale przede wszystkim 

na wykresie 1W i 1D oscylatora stochastycznego, które dopiero na początku nowego 

tygodnia potwierdziły się wspierając aprecjację złotego względem euro. 

„Dzień dziecka” przyniósł popołudniu przebicie 50-okresowej średniej kroczącej, 

znajdującej się aktualnie na wykresie 4H w rejonie 4,3090, co przełożyło się na 

poniedziałkowe pogłębienie minimów poniżej 4,2900. Warto jednak zwrócić uwagę na 

fakt, że poprzedni fałszywy sygnał przełamania tego kilkutygodniowego wsparcia 

dopiero po spadku o ponad 2,5 grosza poniżej krzywej przyniósł powrót wzrostów. 

Czekamy zatem na potwierdzenie tego ruchu, który może doprowadzić do spadku cen w 

rejon 4,2700, gdzie w połowie maja mieliśmy do czynienia z kilkudniowym 

testowaniem tego poziomu w ramach prób odreagowania fali wzrostów z okresu 

kwiecień – maj. Tymczasem na wykresie 4H pojawił się sygnał wyprzedania rynku, 

który może zatrzymać dotychczasowy ruch i zainicjować powrót powyżej poziomu 

4,3000. Najbliższymi oporami tymczasem pozostaje 4,3090, 4,3400 (szczyty z 30 

maja) oraz 4,3535 (ekstremum z 13.03.2018), a kluczowym wsparciem 100-sesyjna 

średnia krocząca, znajdująca się obecnie w pobliżu 4,2100. Do końca tygodnia 

spodziewamy się jednak utrzymania cen pomiędzy 4,2740 a 4,3040.  

Dane za okres 26 maja – 1 czerwca 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,3130 4,3410 4,2945 4,3040 

Analiza techniczna 

EUR/PLN 
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Sygnał wykupienia rynku widoczny na wykresie 1W wciąż się utrzymuje, ale 

dodatkowo pojawiły się one na innych zakresach czasowych oscylatora 

stochastycznego, które przedstawiliśmy m.in. we wtorek oraz środę w Raportach 

porannych oraz wiadomości SMS (29 maja). 

Ubiegłotygodniowe sygnały sprzedaży dolarów potwierdziły się dopiero w środę, 

co przyniosło prawie 7-groszowy ruch spadkowy kursu USD/PLN. Wielokrotne próby 

przełamania 50-okresowej średniej kroczącej, znajdującej się obecnie na wykresie 4H w 

okolicach 3,6935, które nastąpiły potem, odniosły skutek dopiero w poniedziałek rano i 

zaowocowały ekstremum (z okolic 3,6500). Widać jednak, że potencjał dalszych 

spadków jest jeszcze niewyczerpany i może potrwać nawet do końca tygodnia, gdy 

poznamy decyzję agencji ratingowej Fitch w kwestii oceny wiarygodności kredytowej 

Polski. Nie można zatem wykluczyć ruchu w kierunku 3,6000, jeśli popyt na złotego 

utrzyma się, a EUR/USD podąży w kierunku 1,1800. Przeszkodą w realizacji takiego 

scenariusza może być sygnał wyprzedania rynku (aktualnie na wykresie 1H i 4H), a 

także wysokie wartości oscylatora stochastycznego na rynku EUR/USD. Zakładamy 

jednak następujący przedział wahań w tym tygodniu: 3,6325 – 3,7000. 

Dane za okres 26 maja – 1 czerwca 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

3,6955 3,7665 3,6665 3,6915 

Analiza techniczna 

USD/PLN 
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Poprzedni tydzień przyniósł zarówno sygnały wyprzedania rynku, jak i 

wykupienia, które przedstawiliśmy w Raportach porannych. Jednak nie wszystkie się 

potwierdziły i 29 maja sygnał sprzedaży był zbyt wczesny. 

Od poprzedniej środy po osiągnięciu na rynku GBP/PLN cen powyżej 4,9800, 

które potwierdziły nasze oczekiwania, obserwujemy wyraźną zmianę tendencji i spadek 

notowań na początku nowego tygodnia poniżej 4,9000. Widać zatem, że przebicie 50-

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

4,9205, otwiera drogę ku ekstremum z 22 maja (4,8640), ale do kluczowego wsparcia 

w postaci 100-sesyjnej średniej kroczącej, okupującej aktualnie 4,7830, jest jeszcze 

daleko. Widać jednak, że oscylator stochastyczny na wykresie 4H powoli wchodzi w 

strefę wyprzedania rynku, co może udaremnić dalszy dynamiczny ruch na południe. 

Warto dodać, że od początku poniedziałkowej sesji obserwujemy wzrosty EUR/GBP, co 

można wiązać ponownie z doniesieniami na temat twardego Brexitu, które pojawiły się 

w mediach. Jeśli funt będzie zatem tracił na wartości rosną szanse na spadek GBP/PLN 

w najbliższych dniach. W naszej ocenie do końca tygodnia mogą dominować 

następujące ceny: 4,8600 – 4,9400. 

 
  

Dane za okres 26 maja – 1 czerwca 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,9245 4,9885 4,8870 4,9240 

Analiza techniczna 

GBP/PLN 



 

5 
 

 
 
 
 

   
Pierwsza połowa ubiegłego tygodnia charakteryzowała się sygnałami 

wyprzedania rynku, które zagościły nie tylko na wykresie 1W i 1D, a wraz z upływem 

czasu pojawiły się wysokie wartości oscylatora stochastycznego, co przedstawiliśmy w 

Raportach porannych. 

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami ubiegły tydzień przyniósł spadek cen i do 

1,1500 zabrakło niewiele, jednak kolejne sesje zaowocowały korektą wzrostową, która 

31 maja doprowadziła do ataku na 50-okresową średnią kroczącą, znajdującą się 

aktualnie na wykresie 4H w okolicach 1,1665. Dopiero jednak po kilka dniach nastąpiła 

dalsza wspinaczka cen i eurobyki w poniedziałek rano zbliżyły się do 1,1750. Nadal nie 

ma wyraźnego sygnały wykupienia rynku, co może opóźnić korektę spadkową i dać 

szansę zwolennikom wyższych cen podążyć ku 1,1850, gdzie po 15 maja nastąpiły 

przepychanki pomiędzy inwestorami. Tymczasem obserwujemy rysowanie drugiego 

ramienia formacji spadkowej RGR, którą widać na dłuższych zakresach czasowych, co 

może skutkować najpierw ruchem w kierunku 1,2000, a następnie (w perspektywie 

nawet kilku miesięcy) przeceną EUR/USD nawet poniżej 1,1000. Na razie jednak 

dominować mogą ceny z przedziału: 1,1630 – 1,1770. 

Dane za okres 26 maja – 1 czerwca 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

1,1685 1,1730 1,1510 1,1665 

 

Analiza techniczna 

EUR/USD 
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Wskazania oscylatora stochastycznego (poniedziałek godzina 12:10) 

 
1 Week 1 Day 4 Hour 1 Hour 

 

Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał 

EUR/PLN 80 

  

45 

  

10 

  

10 

  

SELL BRAK BUY BUY 

        

USD/PLN 85 

  

50 

  

10 

  

10 

  

SELL BRAK BUY BUY 

        

GBP/PLN 80 

  

40 

  

25 

  

5 

  

SELL BRAK BRAK BUY 

        

EUR/USD 10 

  

45 

  

85 

  

90 

  

BUY 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. 


