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Analiza tygodniowa  -  ujęcie techniczne 

      14 – 18 października 2019 
 

 Poniedziałek 

o Dzień wolny: Kanada, Japonia 

o 04:55 Chiny – Bilans handlu zagranicznego 
o 08:00 Rumunia – Produkcja przemysłowa 
o 09:00 Węgry – Produkcja przemysłowa 

o 09:00 Turcja – Produkcja przemysłowa 
o 09:00 Słowacja – Inflacja CPI 
o 10:00 Czechy – Saldo rachunku bieżącego 

o 11:00 Euroland – Produkcja przemysłowa 
o 14:00 Polska – Bilans płatniczy 

 Wtorek 

o 03:30 Chiny – Inflacja CPI i PPI 

o 06:30 Japonia – Produkcja przemysłowa 
o 08:00 Norwegia – Bilans handlu zagranicznego 
o 08:30 Szwajcaria – Inflacja PPI 

o 08:45 Francja – Inflacja HICP 
o 10:00 Polska – Inflacja CPI 
o 11:00 Niemcy – Indeks instytutu ZEW 

o 14:30 USA – Indeks NY Empire State 
o 20:00 USA – Budżet federalny 

 Środa 

o 09:00 Czechy – Inflacja PPI 
o 09:00 Słowacja – Inflacja HICP 

o 10:30 Wielka Brytania – Inflacja CPI i PPI 
o 11:00 Euroland – Bilans handlu zagranicznego, 

inflacja HICP 

o 11:00 Włochy – Inflacja CPI 
o 14:00 Polska – Inflacja bazowa 
o 14:30 Kanada – Inflacja CPI 

o 14:30 USA – Sprzedaż detaliczna 
o 20:00 USA – Beżowa księga 
o 22:00 USA – Napływ kapitałów do USA 

 Czwartek 

o 09:00 Szwajcaria – Bilans handlu zagranicznego 
o 10:00 Włochy – Bilans handlu zagranicznego 
o 10:00 Polska – Przeciętne wynagrodzenie i 

zatrudnienie 
o 10:30 Wielka Brytania – Sprzedaż detaliczna 
o 14:30 USA – Pozwolenia na budowę domów, 

rozpoczęte budowy domów, wnioski o zasiłek dla 
bezrobotnych, indeks FED z Filadelfii 

o 15:15 USA – Produkcja przemysłowa, wykorzystanie mocy produkcyjnych 

 Piątek 

Przegląd wydarzeń 

makroekonomicznych 

nadchodzącego tygodnia 
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o 01:30 Japonia – Inflacja CPI 
o 04:00 Chiny – PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna 

o 10:00 Euroland – Bilans płatniczy 
o 10:00 Polska – Produkcja przemysłowa, inflacja PPI 
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W poprzednim tygodniu oscylator stochastyczny 4H dwukrotnie sygnalizował kupno 

euro w godzinach porannych, co przedstawiliśmy w Raportach dziennych 7 i 11 

października. Jednak wyraźny trend spadkowy na rynku EUR/PLN nie potwierdził ich do 

tej pory. 

Odreagowanie w ubiegłym tygodniu było zbyt małe, aby został zrealizowany 

wskazywany przez nas cel, a tym samym dominująca przez kilka dni aprecjacja złotego 

względem euro doprowadziła do naruszenia psychologicznej bariery 4,3000. Choć od 

pewnego czasu obserwujemy sygnał wyprzedania rynku, jaki się pojawił na oscylatorze 

stochastycznym 1D i któremu towarzyszy podobny sygnał na wykresie 4H, to trend 

krótkoterminowy zainicjowany w okolicach terminu publikacji wyroku TSUE nadal 

obowiązuje. Warto podkreślić, że dzięki udanemu przebiciu 11 października 100-

sesyjnej średniej kroczącej, która aktualnie okupuje rejon 4,3075, taka tendencja 

może potrwać nawet kilka tygodni i dopóki nie nastąpi udany powrót powyżej, sytuacja 

techniczna będzie preferować niedźwiedzie. Ruch południowy wspiera dodatkowo 

realizacja formacji potrójnego szczytu (okolice 4,4000), która może doprowadzić do 

osiągnięcia okolic 4,2400 w ciągu najbliższych kilku tygodni. W najbliższych dniach 

spodziewamy się jednak utrzymania cen w przedziale: 4,2790 – 4,3075. 

Dane za okres 7 – 13 października 2019 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,3205 4,3360 4,2985 4,3030 

 

Analiza techniczna 

EUR/PLN 
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Raporty dzienne trzykrotnie zaprezentowały sygnały kupna dolarów w ubiegłym 

tygodniu, co przedstawiliśmy w Raportach dziennych 7, 10 i 11 października. Jednak 

podobnie jak w przypadku sygnałów odnoszących się do EUR/PLN także i w tym 

przypadku zabrakło potwierdzenia w zachowaniu inwestorów. 

Udane przebicie na początku października 50-okresowej średniej kroczącej, okupującej 

obecnie na wykresie 4H rejon 3,9360, natchnęło zwolenników niższych cen, a tym 

samym doszło w poprzednim tygodniu nie tylko do realizacji celu, ale dodatkowo nowe 

minimum naruszyło 3,8900. Sprzyja temu rosnący popyt na PLN oraz wyprzedaż 

dolara na rynku globalnym. Kolejnym przystankiem w drodze na południe może być 

zatem 100-sesyjna średnia kroczącej, która obecnie znajduje się w pobliżu 3,8670 i od 

ponad dwóch miesięcy stanowi kluczowe wsparcie techniczne. Przeszkodą w realizacji 

tego scenariusza jest jednak sygnał wyprzedania rynku widoczny na wykresie 4H i 1D 

oscylatora stochastycznego oraz problem na rynku EUR/USD ze sforsowaniem poziomu 

1,1060. Nie można zatem wykluczyć, że już wkrótce pojawi się korekta wzrostowa 

ostatniej fali spadków USD/PLN. Oczekujemy więc, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie 

do testu przynajmniej jednego z następujących ekstremów: 3,8550 lub 3,9275. 

 
  

Dane za okres 7 – 13 października 2019 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

3,9345 3,9535 3,8890 3,8985 

Analiza techniczna 

USD/PLN 
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Ubiegły tydzień dostarczył tylko jeden sygnał zamykania pozycji walutowej na rynku 

GBP/PLN pochodzący z oscylatora stochastycznego 4H, który pojawił się w piątek i 

dotyczył sprzedaży funtów. Jednak w związku z przedłużającym się sygnałem korekta 

spadkowa nastąpiła z opóźnieniem. 

Ze względu na podwyższoną zmienność w poprzednim tygodniu, zakres zmian na rynku 

GBP/PLN wyraźnie przekroczył prognozowany przez nas przedział wahań, realizując tym 

samym cel w piątek. Jest to konsekwencja nieudanego ataku na 100-sesyjną średnią 

kroczącą (aktualnie w pobliżu 4,7990), która stanowi od kilku tygodni kluczowe 

wsparcie techniczne oraz skutek wybicia kursu powyżej najbliższego oporu, jakim jest 

aktualnie 50-okresowa średnia krocząca, znajdująca się obecnie na wykresie 4H w 

rejonie 4,8605. Jeśli obecny ruch spadkowy zatrzyma się w pobliżu tej krzywej i 

nastąpi udana obrona tej bariery, to ponownie wzrośnie szansa na atak w kierunku 

4,9500. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że oscylator stochastyczny na większości 

zakresów czasowych rośnie i może już wkrótce sygnalizować wykupienie rynku. Wysoka 

zmienność na rynku GBP/PLN znów jest pochodną doniesień na temat Brexitu, gdyż 

informacje o porozumieniu z Unią przeplatają się z potwierdzeniem twardego wyjścia 

UK 31 października. Spodziewamy się, że w tym tygodniu dominować będą ceny z 

następującego przedziału: 4,8500 – 4,9550. 

Dane za okres 7 – 13 października 2019 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

4,8520 4,9465 4,7815 4,9320 

Analiza techniczna 

GBP/PLN 
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Oscylator stochastyczny widoczny na wykresie 4H w ubiegłym tygodniu dostarczył tylko 

jeden sygnał zamykania pozycji walutowej na rynku EUR/USD i był to sygnał sprzedaży, 

który opublikowaliśmy w Raporcie dziennym 10 października. Jednak korekta spadkowa 

okazała się umiarkowana. 

Nasz cel w ubiegłym tygodniu w pełni się zrealizował, a tym samym dalsza wspinaczka 

cen została powstrzymana. Sygnał wykupienia rynku, jaki się pojawił na wykresie 1D 

oscylatora stochastycznego sprzyja korekcie spadkowej, której minimalny zasięg to 

prawdopodobnie rejon 1,0990, gdzie aktualnie znajduje się 50-okresowa średnia 

krocząca na wykresie 4H. Trudno zatem założyć, że bez odpowiednio silnych czynników 

zewnętrznych, dojdzie do ruchu wzrostowego w kierunku 100-sesyjnej średniej 

kroczącej (aktualnie na poziomie 1,1140) choć zanim sygnał sprzedaży EUR/USD się 

potwierdzi może jeszcze minąć kilka dni. Tym bardziej, że ostatnia wyprzedaż dolara 

była m.in. wywołana doniesieniami na temat negocjacji handlowych pomiędzy USA a 

Chinami i dopóki nie zostaną one potwierdzone, rynek walutowy może być nieco 

rozchwiany. W naszej ocenie zatem do końca tygodnia kurs tej pary może się utrzymać 

w przedziale: 1,0970 – 1,1100. 

Dane za okres 7 – 13 października 2019 
Kurs otwarcia Najwyższy kurs Najniższy kurs Kurs zamknięcia 

1,0980 1,1060 1,0940 1,1035 

 

Analiza techniczna 

EUR/USD 
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Wskazania oscylatora stochastycznego (poniedziałek godzina 10:50) 

 
1 Week 1 Day 4 Hour 1 Hour 

 

Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał Wartość Sygnał 

EUR/PLN 40 

  

5 

  

15 

  

35 

  

BRAK BUY BUY BRAK 

        

USD/PLN 55 

  

5 

  

25 

  

55 

  

BRAK BUY BRAK BRAK 

        

GBP/PLN 75 

  

60 

  

80 

  

15 

  

BRAK BRAK SELL BUY 

        

EUR/USD 30 

  

85 

  

65 

  

25 

  

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. 


