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Analiza tygodniowa  -  ujęcie techniczne 

      11 – 15 czerwca 2018 
 

 Poniedziałek 

o Dzień wolny: Australia 
o 10:30 Wielka Brytania – Bilans handlu zagranicznego 

o 10:30 Wielka Brytania – Produkcja przemysłowa 

 Wtorek 

o 11:00 Niemcy – Indeks instytutu ZEW 
o 14:30 USA – Inflacja CPI 
o 20:00 USA – Budżet federalny 

 Środa 

o 09:00 Hiszpania – Inflacja CPI 
o 09:15 Szwajcaria – Produkcja przemysłowa 
o 09:15 Szwajcaria – Inflacja PPI 

o 10:30 Wielka Brytania – Stopa bezrobocia 
o 10:30 Wielka Brytania – Inflacja CPI 
o 10:30 Wielka Brytania – Inflacja PPI 

o 11:00 Euroland – Produkcja przemysłowa 
o 14:00 Polska – Bilans płatniczy 
o 14:30 USA – Inflacja PPI 

o 20:00 USA – Decyzja w sprawie stóp procentowych i 
projekcje makroekonomiczne 

 Czwartek 

o 03:30 Australia – Stopa bezrobocia 
o 04:00 Chiny – Produkcja przemysłowa 

o 04:00 Chiny – Sprzedaż detaliczna 
o 06:30 Japonia – Produkcja przemysłowa 
o 08:00 Niemcy – Inflacja HICP 

o 08:45 Francja – Inflacja HICP 
o 10:00 Polska – Inflacja CPI 

o 10:30 Wielka Brytania – Sprzedaż detaliczna 
o 13:45 Euroland – Decyzja w sprawie stóp 

procentowych i projekcje makroekonomiczne 

o 14:30 USA – Sprzedaż detaliczna 
o 14:30 Euroland – Konferencja prasowa 
o 14:30 USA – Wnioski dla zasiłek bezrobotnych 

 Piątek 

o Japonia – Decyzja w sprawie stóp procentowych 

o 11:00 Euroland – Bilans handlu zagranicznego 
o 11:00 Euroland – Inflacja HICP 

o 11:00 Włochy – Inflacja CPI 

o 14:00 Polska – Inflacja bazowa 
o 14:30 USA – Indeks NY Empire State 

Przegląd wydarzeń 

makroekonomicznych 

nadchodzącego tygodnia 
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o 15:15 USA – Produkcja przemysłowa 
o 16:00 USA – Indeks Uniwersytetu Michigan 

o 22:00 USA – Napływ kapitałów do USA 
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Ubiegły tydzień obfitował w sygnały zakupu euro, które skrzętnie przedstawialiśmy 

w Raportach porannych od poniedziałku do czwartku, a ponadto wsparliśmy SMSem 6 

czerwca, gdy ceny zbliżały się do 4,2600. Końcówka tygodnia potwierdziła słuszność 

tych działań choć początek nowego tygodnia znów zaowocował spadkiem cen poniżej 

4,2700. 

Piątkowa obrona oporu w postaci 50-okresowej średniej kroczącej, znajdującej się 

aktualnie na wykresie 4H w rejonie 4,2885, przyniosła na początku tygodnia ruch 

spadkowy, który może jeszcze w poniedziałek skutkować testem ekstremum z 7 

czerwca z okolic 4,2570. Warto jednak zaznaczyć, że na wykresie 1D oscylator 

stochastyczny sygnalizuje wyprzedanie rynku, co może udaremnić w najbliższym czasie 

kontynuację aprecjacji złotego względem euro w kierunku 4,2150, gdzie aktualnie 

znajduje się 100-sesyjna średniej krocząca. Jeśli przyjrzymy się ostatniej fali wzrostów 

(styczeń 2018 – maj 2018) to rejon 4,2610 (38,2-procentowe zniesienie Fibo) może 

stanowić spory problem dla niedźwiedzi i dlatego warto już teraz przygotować się na 

test strefy 4,2620 – 4,2570. Nie mniej jednak w tym tygodniu oczekujemy 

następującego przedziału cen: 4,2500 – 4,2885. 

Dane za okres 2 – 8 czerwca 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,3010 4,3155 4,2570 4,2775 

 

Analiza techniczna 

EUR/PLN 
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Sygnały kupna dolarów widoczne były od początku ubiegłego tygodnia (na 

wykresie 4H), co przedstawiliśmy w Raportach porannych od 4 do 7 czerwca, a  także w 

wiadomości SMS w czwartek (w rejonie 3,6050). Jednak każda kolejna sesja 

skutkowała nowym lokalnym minimum. 

Zakładane przez nas spadki kursu USD/PLN w ubiegłym tygodniu w pełni się 

zrealizowały, a nawet nowe lokalne minimum było o kilka groszy niższe od zakładanego 

ekstremum. Po piątkowym odbiciu, początek nowego tygodnia charakteryzuje się 

aprecjacją złotego względem dolara, co jest konsekwencją zmian na rynku EUR/PLN i 

EUR/USD. Tym samym pojawiły się ceny poniżej 3,6200 i jest szansa na ponowny test 

strefy 3,6000 – 3,5900. Warto jednak zaznaczyć, że na dziennym wykresie oscylator 

stochastyczny sygnalizuje wyprzedanie rynku, a już w środę czeka nas komunikat po 

czerwcowym posiedzeniu FOMC. Nie można zatem wykluczyć, że podwyżka stóp 

procentowych w USA oraz projekcje makroekonomiczne przygotowane przez FED 

wpłyną na globalne umocnienie dolara. Najbliższym obecnie oporem jest 50-okresowa 

średnia krocząca, znajdująca się obecnie na wykresie 4H w okolicach 3,6580, którego 

pokonanie potwierdzi koniec niskich cen w krótkim terminie i wzrost ku 3,7000. 

Zakładamy jednak następujący przedział wahań w tym tygodniu: 3,5900 – 3,6750. 

Dane za okres 2 – 8 czerwca 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

3,6900 3,7020 3,5970 3,6355 

Analiza techniczna 

USD/PLN 



 

5 
 

 
 

 

  
Poprzedni tydzień podobnie jak w przypadku innych par z udziałem złotego 

zdominowany został przez sygnały wyprzedania rynku, które znalazły się w Raportach 

porannych od 5 do 7 czerwca. 

Nasze oczekiwania o kontynuacji aprecjacji złotego względem funta potwierdziły 

się i w ubiegłym tygodniu zatrzymanie wzrostów powyżej 4,9300 skutkowało korektą 

nie tylko w rejon ekstremum z 22 maja, ale i testem okolic 4,8200. Początek nowego 

tygodnia zapowiada się interesującą i poniedziałkowy spadek cen poniżej 4,8400 może 

już wkrótce stanowić zapowiedź ataku na ubiegłotygodniowe minima. Sprzyja temu 

widoczna powszechnie aprecjacja złotego, prawie 2-tygodniowey trend spadkowy 

GBP/PLN oraz kolejne próby wybicia EUR/GBP powyżej 0,8800. Jeśli zatem EUR/GBP 

trwale wzrośnie powyżej 0,8850, a EUR/PLN z powodzeniem podąży poniżej 4,2600 to 

nie można wykluczyć, że już wkrótce zobaczymy test 100-sesyjnej średniej kroczącej, 

okupującej aktualnie 4,7965. Szacujemy, że do końca tego tygodnia dominować będą 

ceny ze strefy: 4,8050 – 4,9150. 

 
  

Dane za okres 2 – 8 czerwca 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,9285 4,9330 4,8195 4,8760 

Analiza techniczna 

GBP/PLN 
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W poprzednim tygodniu pojawił się w czwartek wyraźny sygnał wykupienia 

rynku, który zwolennicy skrzętnie wykorzystali, ściągając notowania EUR/USD dzień 

później w rejon 1,1730. 

Pierwsza połowa ubiegłego tygodnia zgodnie z naszymi oczekiwaniami przyniosła 

wzrosty notowań EUR/USD, które w czwartek zakończyły się w okolicach 1,1840. 

Widać jednak, że na wykresie dziennym pojawił się sygnał wykupienia rynku, który już 

wkrótce może się potwierdzić. Tym bardziej jest to prawdopodobne, że czeka nas w 

środę informacja po posiedzeniu FOMC o wysokości stóp procentowych w USA (duże 

szanse na podwyżkę) oraz o najnowszych projekcjach makroekonomicznych. Trudno 

zatem oczekiwać, aby najbliższe dni wspierały deprecjację dolara i wybicie powyżej 

1,1850 wydaje się mało prawdopodobne. Nadal jednak wciąż 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. 

Najbliższe dni mogą jednak charakteryzować się spadkiem cen w kierunku 1,1725, 

gdzie obecnie znajduje się na wykresie 4H 50-okresowa średnia krocząca. Tymczasem 

zakładamy w tym tygodniu utrzymanie cen w przedziale: 1,1650 – 1,1840. 

Dane za okres 2 – 8 czerwca 2018 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

1,1515 1,1840 1,1515 1,1775 

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 70 

  

20 

  

45 

  

30 

  

BRAK BUY BRAK BRAK 

        

USD/PLN 70 

  

15 

  

45 

  

35 

  

BRAK BUY BRAK BRAK 

        

GBP/PLN 60 

  

25 

  

40 

  

15 

  

BRAK BRAK BRAK BUY 

        

EUR/USD 25 

  

85 

  

55 

  

45 

  

BRAK SELL BRAK 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. 


