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Raport Premium 

Szwajcarzy mówią nie, czyli co dalej ze złotem 

Tak jak się można było spodziewać mieszkańcy Szwajcarii opowiedzieli się przeciwko 

zwiększeniu rezerw złota do 20% ogółu rezerw walutowych. Jak pamiętamy w pierwszej 

fazie przyczyniło się to do osłabienia cen złota oraz samego franka, jednak w poniedziałek w 

godzinach popołudniowo 

– wieczornych metale 

szlachetne zdecydowanie 

zawróciły, potężnie 

drożejąc, o czym pisałem 

TUTAJ.  

Nie jest to jednak żaden 

efekt fundamentalny, 

gdyż ten wskazuje na 

zupełnie przeciwny 

kierunek dla notowań 

kruszcu – przede wszystkim złota. Prawdopodobnie był to efekt tzw. short squezee, czyli 

krótko mówiąc niedźwiedzie pouczyły się zbyt pewnie zwiększając swoje pozycje w grze na 

spadki kontraktów. W efekcie mięliśmy ruch w przeciwnym kierunku i realizację zysków z 

piątkowego wieczora (TUTAJ) oraz przedpołudniowych godzin poniedziałku, kiedy to 

spadek sięgał kilku procent. Drugim czynnikiem, który sprzyjał rynkom towarowym były 

odbijające ceny ropy naftowej – która potężnie straciła w poprzednim tygodniu – a co za tym 

idzie również i innych surowców jak miedź, rudy żelaza czy wreszcie rynku metali 

szlachetnych. Czy jednak mocno pro wzrostowa reakcja była uzasadniona i czy ma ona 

szansę powodzenia w najbliższej przyszłości? 

No właśnie, to już wcale nie jest takie pewne. Dla inwestorów myślących o kupnie dużej 

ilości kontraktów na złoto, czy też kruszcu w formie fizycznej wydaje się, że prysła ostania 

nadzieja, którą pokładali w szwajcarskim „TAK”. Jednak z drugiej strony z biegiem czasu 

mogli oni przypuszczać, że rezultat tego głosowania może być tylko jeden, co było widoczne 

już przed piątkowym zamknięciem w poprzednim tygodniu (rynek ewidentnie wyceniał brak 

przeforsowania tego dość kontrowersyjnego pomysłu).  

W tym miejscu warto przypomnieć sobie jak wyglądała sytuacja przed, zaraz po i w dłuższym 

czasie po zakończeniu referendum w Szkocji w sprawie secesji tego państwa. Na kilka dni 

przed ogłoszeniem wyników głosowania Szkotów GBP wyraźnie zyskiwał, jednak wraz z 

tym, jak poznawaliśmy kolejne wyniki z poszczególnych okręgów notowania funta zaczęły 

tracić, a co się działo w następnych tygodniach jasno widać. Oczywiście na rynek funta i 

późniejszą potężną przecenę miała również sytuacja makroekonomiczna w Wielkiej Brytanii, 

czyli przede wszystkim słaba dynamika płac i w ostatnim czasie inflacja. Niemniej jednak 

początkowa faza wyprzedaży brytyjskiej waluty to właśnie efekt spodziewanych wyników w 

głosowaniu.  

http://insiderfx.pl/szalenstwo-na-metalach-szlachetnych/
http://insiderfx.pl/rynek-dyskontuje-wyniki-referendum/
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Szerzej o wynikach referendum w Szkocji (dla przypomnienia) TUTAJ. Ponad to warto 

zauważyć, że i tamtym razem sytuacja ta dała przyzwoicie zarobić na GBPUSD (TUTAJ).  

Wróćmy jednak do obecnej sytuacji. Po pierwsze ostatnie wzrosty cen złota nie były 

potwierdzone poprzez zwiększanie aktywów w fizycznej formie kruszcu przez fundusze ETF. 

Wspominałem o tym już podczas poprzednich Raportów Premium, ale teraz rozbieżność ta 

jeszcze bardziej wzrosła. Poniższa grafika pokazuje kształtowanie się aktywów największego 

funduszu ETF, który ma ponad 50% udziałów w ogóle wszystkich funduszów oraz cen złota.  

 

Jak widać ostatnia dynamiczna sytuacja na cenach samego kruszcu nie wpłynęła na 

zwiększenie aktywów SPDR Fund, co więcej w dwóch ostatnich tygodniach listopada 

fundusz ten sprzedał ponad 170 tysięcy uncji – można to odczytywać jako redukowanie ilości 

aktywów przy wykorzystaniu wzrostu ceny. Zatem z punktu widzenia fundamentalnego złota 

i funduszów ETF nie ma żadnych podstaw by cena kruszcu wędrowała jeszcze mocniej w 

górę. 

Kolejną niezwykle ważnym aspektem jest amerykańska gospodarka i kurs samego dolara. Nie 

jest tajemnicą, że notowania amerykańskiej waluty są ujemnie skorelowane z cenami złota, 

lecz ostatnimi czasy możemy zaobserwować dość dużą rozbieżność tegoż związku. 

Oczywiście pewien wpływ na kurs waluty miały bez wątpienia trwające od dłuższego czasu, a 

pogłębiające się w ostatnich dniach spadki cen ropy naftowej. Jednak mimo wszystko patrząc 

na poniższy wykres widzimy, iż cena złota powinna znajdować się znacznie niżej niż obecnie 

– w okolicy nawet 1050$.  

 

http://insiderfx.pl/szkocja-zostaje-w-uk-oficjalne-statystyki-referendum/
http://insiderfx.pl/duze-zyski-na-gbpusd/
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Dla zobrazowania dodatniej korelacji skala indeksu dolara została odwrócona:  

 

Poprawiające się dane z USA (nawet zakładając, że jesteśmy już bliscy szczytu i produkcji 

potencjalnej) powinny dalej pomagać w aprecjacji USD. Rynek przecież wciąż wycenia 

przyszłe podwyżki stóp przez FED, które to mają nastąpić w przyszłym roku, a to właśnie 

wzrost kosztu pieniądza będzie miał fizyczne przełożenie na odsetki od lokowanych w 

dolarach depozytów.  

Zatem fundamentalnie brak jakichkolwiek wskazówek, które mogłyby przyczynić się do 

wzrostów złota. Również sytuacja techniczna sprzyja graniu na spadki. Oczywiście możemy 

mieć sytuacje podobne do tej poniedziałkowej (chwilowego i dynamicznego wzrostu cen), 

jednak nie powinny być to trwałe ruchy ze względu na zawieranie coraz to korzystniejszych 

pozycji krótkich wraz z wzrostową korektą. W dalszej części Raportu Premium analiza 

techniczna kontraktów na złoto. 

 

 

 

 

 



05.12.2014/piątek 
 

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie treści zawartych w niniejszym dokumencie bez zgody autora jest 
zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich (podstawa: Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 i Dz.U.94 nr43 poz.170)  

 

Fundamentalne okazje transakcyjne FX 

Ostatnie dni wykreowały dwie bardzo ciekawe pod względem fundamentalnym pozycje na 

rynku walutowym. Mowa o walutach stricte surowcowych, które według pewnych 

wskaźników w dalszym ciągu znajdują się zdecydowanie powyżej tzw. „fair value”. 

Przeanalizujemy zatem obydwie pary walutowe pod 

kątem głównych towarów eksportowych tychże 

krajów, zaś w sekcji analizy technicznej pary te 

zostaną omówione na wykresach.  

Pierwszą walutą, która wydaje się być mocno 

przewartościowana jest dolar nowozelandzki. 

Głównym towarem tego państwa jest mleko w 

proszku, którego to ceny ponownie znacznie spadły 

na ostatniej aukcji na giełdzie Global Dairy Trade 

(TUTAJ). To spowodowało, że dywergencja między 

cenami surowca, a samą parą NZDUSD stała się 

jeszcze większa – faworyzując dolara 

amerykańskiego. Co więcej również Bank Nowej 

Zelandii (RBNZ) od dłuższego czasu twierdzi, że 

popularny kiwi jest zdecydowanie za wysoko patrząc na rynek surowców (mleko w proszku i 

drewno). Jak duży wpływ ceny mleka w proszku oraz przede wszystkim kurs NZD ma na 

tamtejszą gospodarkę przedstawiłem bardzo szczegółowo w Raporcie Premium z 31 

października (TUTAJ). Spójrzmy zatem na poniższą grafikę: 

 

http://insiderfx.pl/slaba-aukcja-mleka/
http://insiderfx.pl/raport-premium/
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Jak widać notowania cen mleka po sforsowaniu minimów z połowy 2012 roku mogą 

kierować się obecnie nawet do 1800$ za tonę surowca. Ostatni mocny ruch na wykresie 

mleka to właśnie rezultat wtorkowej aukcji, na której zanotowaliśmy spadek o -7,1%. Zatem 

patrząc na tą zależność notowania NZDUSD powinny zdecydowanie zniżkować. 

Jedyną nadzieją dla kupujących dolara nowozelandzkiego jest przyszła polityka monetarna 

RBNZ. Bank podczas publikacji ostatniego raportu stabilności finansowej (TUTAJ) 

wspominał, że stopy mogą rosnąć dalej w kolejnych latach. Jednak zacieśnianie polityki 

pieniężnej spowoduje jeszcze większą aprecjację NZD, co bardzo niekorzystnie odbije się na 

samym wzroście gospodarczym. W dodatku rosnący kurs będzie powodować mniejszą 

konkurencyjność towarów eksportowanych przez ten kraj (w tym mleko w proszku), co 

jeszcze bardziej obniży dochodowość z tego tytułu (rosnący kurs nie równoważy spadającego 

popytu zewnętrznego – więcej w Raporcie Premium z 31 października).  

Zatem polityka monetarna w gruncie rzeczy nie jest tak korzystna dla NZD jak mogłoby się to 

wydawać na pierwszy rzut oka. To w połączeniu z siłą dolara amerykańskiego powinno 

skutkować zdecydowanie większą wyprzedażą nowozelandzkiej waluty. 

Drugą parą stricte surowcową i narażoną w 

ostatnich dniach na dużą zmienność jest 

AUDUSD. Popularny kangur mocno 

fluktuował ze względu na duże ruchy cen 

miedzi i przede wszystkim rudy żelaza. 

Właśnie rudy tego pierwiastka są znaczącym 

towarem eksportowym Australii – głównie do 

Chin. Lekkie odbicie cen spowodowane 

korektą wzrostową na rynku ropy naftowej 

skutkowało również krótkotrwałym 

umocnieniem australijskiej waluty.  

Również w przypadku Australii polityka 

monetarna zostanie na pewno jeszcze przez 

dłuższy czas ekspansywna, co będzie przyczyniać się do braku popytu na AUD, który 

wzmożony będzie poprzez spadające ceny towarów eksportowych. W miniony wtorek miało 

miejsce posiedzenie Banku Australii (oświadczenie TUTAJ), gdzie wciąż podkreślano zbyt 

wysoki kurs dolara, lecz jednocześnie zapewniano, że stopy pozostaną na niezmienionym 

poziomie (2,5%) przed dłuższy czas. Nazajutrz jednak (środa) poznaliśmy bardzo kiepski 

odczyt PKB i od razu analitycy Goldman Sachs postanowili wydać notkę dotyczącą 

oczekiwań dalszych cięć stóp procentowych (TUTAJ). Zatem polityka monetarna w 

najlepszym razie pozostanie niezmieniona, lecz dużo wskazuje na to, że możemy zobaczyć 

kolejne cięcia w przyszłym roku. O sytuacji fundamentalnej Australii pisałem w ostatnim 

numerze biuletynu przy okazji omawiania koszyka walut G10 (TUTAJ).  

 

 

http://insiderfx.pl/raport-stabilnosci-finansowej-rbnz/
http://insiderfx.pl/oswiadczenie-banku-australii-2/
http://insiderfx.pl/aud-slabnie-po-danych/
http://insiderfx.pl/raport-premium-5/
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Powróćmy zatem do rozważań korelacji cen rudy żelaza (z 62% zawartością pierwiastka) a 

kursem dolara australijskiego. Bardzo dobrze obrazuje to ten wykres: 

 

Jak widać cena rudy żelaza zniżkowała na przestrzeni ostatnich 18 miesięcy o ponad 50% do 

aktualnych 70$ za tonę w dostawach do chińskich portów. Co prawda AUD dopiero kilka 

miesięcy temu zaczął dyskontować to zdarzenie, jednak ceny surowca spadają dalej i co 

więcej będą mogły być jeszcze tańsze.  

To wszystko za sprawą tego, że nie zamierza się ciąć produkcji wydobycia (podobnie jak w 

przypadku rynku ropy i ostatniej decyzji OPEC) – taką informację podała największa na 

świecie spółka wydobywcza BHP Billiton. 

Dla inwestorów to zielone światło do 

otwierania nowych pozycji krótkich na 

kontraktach rudy. Sam prezes tejże 

organizacji stwierdził, że nawet jeśli jego 

spółka obniży produkcję to nie będzie 

miało to żadnego wpływu na szeroki 

rynek, a to ze względu na to, że w to 

miejsce znajdą się inni – mający wolne 

moce wytwórcze i uzupełnią tę lukę.  

Póki co więc, nie ma co oczekiwać jakiegoś większego odbicia cen tego surowca, poza 

lekkimi korektami wzrostowymi (jaka była na początku tego tygodnia). Perspektywa na 

najbliższe miesiące również nie jest różowa, tym bardziej, że w Chinach coraz głośniej mówi 

się o spowolnieniu (dla Chin spowolnienie to wzrost kilku procentowy) gospodarczym – 
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dlatego też zdecydowano się ciąć stopy, jednak tak jak wykazaliśmy w Raporcie Premium 

głoszącym o tym to może być zdecydowanie za mało, gdyż PBOC idzie nie tą drogą co 

powinien. 

Reasumując, zarówno NZD i AUD powinny być pod presją w kolejnych miesiącach, tak 

długo jak nie zobaczymy znaczącego odbicia cen mleka w proszku i rudy żelaza. Dodatkowo 

obydwie polityki monetarne (zwłaszcza RBA) nie zachęcają do podwyżek stóp, które to 

mogłyby się przyczynić do wzmożonego popytu na te waluty. Z drugiej strony mamy silnego 

dolara amerykańskiego, który w dalszym ciągu powinien rosnąć na fali przyszłych oczekiwań 

podwyżek stóp przez FOMC.  

Rozczarowanie rynków i problem EBC 

Tak jak się spodziewaliśmy wcześniej (widać było to między innymi w tym, co w ostatnich 

dniach dyskontował rynek SWAPu stopy procentowej – TUTAJ) czwartkowa konferencja 

prasowa Europejskiego Banku 

Centralnego przyniosła dużą 

korektę na europejskich 

indeksach giełdowych i 

dokładnie przeciwny ruch na 

euro. Co prawda Mario Draghi 

nie zdecydował się na więcej 

szczegółów dotyczących 

ewentualnego uruchomienia 

skupu obligacji rządowych w 

ramach ekspansji pieniężnej 

(nie wliczając słów o tym, że 

EBC dyskutowało nad wieloma wariantami tegoż programu) to jednak skrajnie wyprzedana 

wspólna waluta i dyskontujące w ostatnich dniach dalsze luzowanie europejskie giełdy 

przeżyły spore rozczarowanie.  

Druga część konferencji (tzw. Q&A) skupiła się praktycznie tylko na dociekliwości 

dziennikarzy, którzy próbowali „podejść” szefa EBC i dowiedzieć się czegoś więcej o 

ewentualnym programie QE. Mario Draghi pozostał jednak konsekwentny i w sumie nie 

powiedział nic co mogłoby zaskoczyć negatywnie. Jedynym (ale za to dość pokaźnym) 

niekorzystnym niuansem były opublikowane nowe projekcje inflacyjne (HICP) na kolejne 

okresy, które pokazują, że mimo uruchomionych już działań wciąż brak efektów w realnej 

gospodarce.  

No tak, można powiedzieć, że EBC „luzuje” już od czerwca, kiedy to nastąpiło pierwsze 

cięcie stóp procentowych, zakończenie sterylizacji SMP oraz ogłoszenie programu pożyczek 

TLTRO – patrząc jednak bardziej racjonalnie tak naprawdę odzwierciedlenie w 

rzeczywistości póki co ma tylko obniżenie kosztu pieniądza, które to przełożyło się na spadek 

rynkowych stóp procentowych, w niektórych przypadkach nawet poniżej zera. 

http://insiderfx.pl/przed-ebc-co-dyskontuje-rynek-stopy/
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Na ten moment ani program TLTRO, ani ogłoszone we wrześniu skup obligacji 

zabezpieczonych aktywami (asset – backed securities) i listów zastawnych (covered bonds) 

nie przełożyły się jeszcze na realną gospodarkę Stefy Euro. Potrzeba po prostu czasu – i tutaj 

właśnie dochodzimy do głównego problemu jaki ma teraz EBC, czyli suma bilansowa… 

Poniżej aktualne projekcje PKB, inflacji HICP, konsumpcji, wydatków rządowych, nakładów 

brutto na środki trwałe (GFCF), eksportu, importu, stopy bezrobocia oraz salda budżetu: 

  

W czym właściwie tkwi ten problem? EBC w ramach luzowania polityki pieniężnej skupił się 

obecnie na bilansie i jego ekspansji do sumy 3 bilionów EUR, który ma być stymulowany 

przez skup różnego rodzaju aktywów jakie uruchomił i być może będzie uruchamiał bank 

centralny. Kluczem do zrozumienia tego kłopotu jest zapoznanie się z ostatnim bilansem 

EBC, który jest dość obszerny dlatego też znajduje się na następnej stronie: 
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Interesują nas dwie pozycje, po pierwsze oczywiście suma aktywów, czyli po prostu suma 

bilansowa EBC, która obecnie kształtuje się na poziomie nieco powyżej 2 bln EUR oraz 

pozycja „dłuższe operacje refinansujące” – właśnie pod tą nazwą ukryte są skupowane 

obecnie przez EBC obligacje zabezpieczone aktywami (asset – backed securities) i listy 

zastawne (covered bonds), a ich suma wynosi na ten moment blisko 399 mld EUR. Obok 

podaną mamy różnicę w porównaniu z ostatnim bilansem (sprzed tygodnia) – jak widać 

pozycja ta zwiększyła się tylko o 2,56 miliarda, a to oznacza, że w tym tempie osiągnięcie 

sumy bilansowej w wysokości trzech bilionów euro zajęłoby EBC ponad 7 lat! 

Ważniejsza jeszcze jest sama struktura pozycji „dłuższe operacje refinansujące”. Obecnie na 

sumę 398,8 mld EUR składa się tylko 82,6 mld ostatniej transzy TLTRO (EBC zakładał 

popyt na poziomie 150 mld – szerzej TUTAJ i TUTAJ) oraz ponad 300 miliardów (!) 

niespłaconego jeszcze ostatniego programu LTRO. Termin spłaty tychże pożyczek upływa w 

pierwszym kwartale 2015 roku – co to oznacza?  

http://insiderfx.pl/o-1115-publikacja-danych-o-tltro/
http://insiderfx.pl/kto-ile-dostal-tltro/
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W przypadku kolejnego słabego popytu na drugą transzę TLTRO (informacje o popycie 

poznamy 11 grudnia – szczegóły TUTAJ) tak naprawdę na wiosnę suma bilansowa EBC 

zmniejszy się i to dość mocno (ponad 300 mld) za sprawą spłacanych przez banki komercyjne 

pożyczek LTRO, które uruchamiane były na przełomie 2011 i 2012 roku (proszę zwrócić 

uwagę na różnicę między programem LTRO - Longer-Term Refinancing Operations a 

TLTRO - Targeted Longer-Term Refinancing Operations).  

Zatem to pokazuje jak dużo będzie zależeć od wyników drugiej transzy TLTRO (program 

ogłoszony w czerwcu tego roku). W przypadku rozczarowania – jak to miało miejsce podczas 

pierwszej pożyczki – problem EBC będzie jeszcze większy, gdyż uderzy to bardzo mocno w 

obniżenie sumy bilansowej poniżej 2 bilionów EUR. Nawet biorąc pod uwagę przyrost sumy 

bilansowej w obecnym tempie, do końca pierwszego kwartału 2015 (ostateczny termin 

zwrotu pożyczek z tytułu LTRO) powiększy się ona tylko o niespełna 45 mld EUR, a to 

oznacza, że de facto cała pozycja „aktywa razem” spadnie o ponad 250 mld EUR netto. 

Paradoksalnie więc, ostatnie działania luzujące sprzed dwóch lat (LTRO) wpłyną teraz 

negatywnie na obecne środki stymulujące w postaci skupu ABS i listów zastawnych (obniżą 

ich księgowy wpływ) i jednocześnie mogą wywierać jeszcze większą presję na EBC co do 

wdrożenia tego, czego rynki akcyjne wyczekują od dłuższego czasu, czyli szerokiego skupu 

obligacji rządowych, który pozwoli na realizację zakładanej wielkości sumy bilansowej w 

okresie dużo krótszym niż wspomniane wcześniej 7 lat.  

Widać zatem gdzie tak naprawdę leży problem i na co trzeba zwracać szczególną uwagę w 

przyszłości w kontekście tego, co może zrobić EBC na następnych posiedzeniach, które już 

jednak odbędą się po nowym roku i na nowych zasadach (więcej TUTAJ).  

 

http://insiderfx.pl/harmonogram-tltro/
http://insiderfx.pl/posiedzenia-ebc-w-2015/
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Na koniec spójrzmy jeszcze na powyższą grafikę – skupmy się na pozycji konsumpcji 

prywatnej, która na przestrzeni ostatni kilku lat zdecydowanie spadała, a to właśnie w 

wydatkach prywatnych – poprzez wzrost popytu globalnego, inwestycji i produkcji tkwi cały 

mechanizm wzrostu gospodarczego. Jak widać kontrybucja konsumpcji prywatnej w PKB 

Strefy Euro systematycznie spada, co odzwierciedla trwającą stagnację.  

Kluczem do możliwości prognozowania kolejnych działań luzujących ze strony EBC jest 

więc obecnie uważne śledzenie kształtowania się sumy bilansowej oraz wpływu na nią przez 

realizowane już programy (ABS, listy zastawne i TLTRO). 

Analiza techniczna 

AUDUSD 

 

Niewątpliwie USD powinien być zdecydowanie najsilniejszą walutą w następnych 

tygodniach, a prawdopodobnie i miesiącach i to nie tylko zasługa napływających danych 

makroekonomicznych, które są coraz lepsze (dzisiejszy raport z rynku pracy był wręcz 

niebotycznie dobry, o czym TUTAJ), ale i słabości innych walut, przede wszystkim z koszyka 

G10, co udowodniliśmy przeprowadzając szczegółową analizę w poprzednim Raporcie 

Premium.  

Właśnie jedną z takich walut jest dolar australijski, który cierpi na spadające ceny rudy 

żelaza. Technicznie na wykresie tygodniowym AUDUSD pokonał wsparcie w postaci 

poziomu 0,8670 i zniesienia 50% ostatniego bardzo mocnego ruchu. To otwiera drogę w 

kierunku 0,81 a następnie być może 0,77. Aprecjonujący dolar amerykański powinien 

powodować dalsze spadki tejże pary, a gołębia polityka monetarna RBA może tylko temu 

pomóc. W celu zobrazowania poziomów do wejścia w ten rynek spójrzmy na wykres dzienny.  

  

http://insiderfx.pl/alez-bomba-na-koniec-tygodnia-po-nfp/
http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/12/AUDUSD_W1.png
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Jak widać pokonane zostało dolne ograniczenie klina zniżkującego oraz istotne wsparcie 

0,8540 gdzie przebiega także wspomniana wcześniej ekspansja 50% Fibonacciego. Właśnie 

nad tym obszarem należałoby lokalizować zlecenia obronne przy zajmowaniu pozycji 

krótkich podczas wzrostowych korekt AUD. Takowe korekty mogą pojawiać się na skutek 

realizowanych zysków z pozycji krótkich, a także na ewentualne lekkie odbicia na rynku rudy 

żelaza, które nie powinny być jednak długotrwałe na ten moment (szczegóły powyżej). Zasięg 

formacji szacowany jest w pobliżu oporu (dla sprzedających) 0,81 co zwiększa 

prawdopodobieństwo jego realizacji w najbliższych tygodniach.  

NZDUSD 

 

Kolejną parą jest popularny kiwi, na które naturalnie także pro podażowo działa siła 

amerykańskiego dolara. Rynek po sforsowaniu dolnego ograniczenia kanału trendowego nie 

http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/12/AUDUSD_D1.png
http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/12/NZDUSD_W1.png
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może jednak mocniej uderzyć w dół, a kluczowym poziomem jest 0,7660 – który jeszcze 

lepiej będzie widoczny na wykresie czterogodzinnym. Zasięg po wybiciu się ceny z tegoż 

kanału może wynieść nawet 0,71. Wcześniej jednak ważne będą inne techniczne poziomy jak 

0,7460 i zniesienie 38,2% silnego ruchy popytowego na przestrzeni ostatnich lat. W celu 

dobrania lepszego timingu ponownie zejdźmy na wykres bardziej krótkoterminowy (H4).  

 

Dlaczego warto poczekać jeszcze z wchodzeniem w shorty na ten moment obrazuje dość duże 

wyprzedanie rynku, które po części nastąpiło po bardzo kiepskiej wtorkowej aukcji mleka w 

proszku, o której pisałem już wyżej. Obecnie rynek znalazł się blisko okrągłego 0,77 skąd 

niewykluczone, iż zobaczymy pewne odbicie, które to może być wykorzystane właśnie do 

otwierania pozycji krótkich. Pierwszym celem i jednocześnie furtką, która otworzy nam drogę 

do dalszego osłabiania się dolara nowozelandzkiego jest strefa popytu z punktem 

newralgicznym 0,7760 – poziom jak widać zarówno na krótkim jak i na długim interwale 

stanowi ważny rejon wsparcia.  

Z kolei po otworzeniu potencjalnego shorta możemy stawiać zlecenia obronne powyżej 

0,7820 jak i również krótkoterminowej linii trendu spadkowego, która do tej pory broniona 

była z dużą precyzją.  

 

 

 

 

 

 

 

http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/12/NZDUSD_H4.png
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ZŁOTO 

 

Sytuacja na rynku złota przynajmniej technicznie niewiele się zmieniła w kontekście 

szwajcarskiego referendum. Fundamentalnie jednak (jak widzieliśmy wyżej) brak przesłanek 

dla wzrostów cen kruszcu, co więcej jeżeli dane z USA będą poprawiać się w takim tempie 

jak ostatnio to notowania metali szlachetnych mogą być przecenione jeszcze szybciej niż nam 

się może wydawać.  

Technicznie rynek wciąż realizuje zasięg po wybiciu z formacji trójkąta symetrycznego, dla 

którego celem będzie poziom 1068$. Na wykresie dziennym możemy jeszcze lepiej dojrzeć, 

iż spadkom sprzyja linia średnioterminowego trendu spadkowego (tu biała kreska). Mocnym 

oporem na dłuższy horyzont wydaje się 1250$, a na chwilę obecną mamy wciąż dobry 

moment do zawarcia pozycji krótkiej, gdyż notowania w tym tygodniu dość mocno szły w 

górę.  

Na koniec spójrzmy jeszcze na wykres czterogodzinny (następna strona), który lepiej 

obrazuje „price action” do realnej gry: 

http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/12/GOLD_W1.png
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Tutaj widzimy, że jeszcze zanim cena może ewentualnie „podejść” pod opór 1250$ mamy 

istotną strefę podaży oznaczoną niebieskim prostokątem. Obszar ten wraz z linią trendu 

spadkowego (biała linia na wykresie tygodniowym) skutecznie zanegował dalsze zwyżki cen.  

Grając na dość krótkim interwale pierwszym poziomem, na który warto zwrócić uwagę w 

kontekście ewentualnej redukcji pozycji krótkich (TP) jest rejon około 1175$. Jednak biorąc 

pod uwagę fundamenty, które ewidentnie przemawiają za większym spadkiem cen kruszcu 

oraz siłę dolara i zestawiając te pozycje z sytuacją techniczną warto rozważyć bardziej 

długoterminową pozycję, gdyż w tym przypadku cierpliwość dłuższego przytrzymania shorta 

powinna skutkować większym zyskiem.  

 

  

http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/12/GOLD_H4.png
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Przyszły tydzień handlowy 

Następnie dni będą znacznie spokojniejsze w porównaniu do kończącego się właśnie 

tygodnia. Jednak również nie zabraknie ciekawych publikacji jak chociażby ważne z punktu 

widzenia polskiego złotego posiedzenie Banku Szwajcarii i dane o inflacji z tego kraju. Ponad 

to decyzję ws. stóp procentowych podejmie także Bank Nowej Zelandii (ważne w kontekście 

analizowanego w tym Raporcie kursu NZDUSD), a pod koniec tygodnia opublikowane 

zostaną dane o inflacji z Niemiec oraz sprzedaż detaliczna z USA. 

Poniedziałek 

 

Zaczynamy już w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy to zobaczymy czy spadki PKB w 

Japonii nieco wyhamowały czy też wręcz przeciwnie. Upadek abenomiki i parlamentu Kraju 

Kwitnącej Wiśni (szerzej w Raporcie Premium TUTAJ) sprawia, że cały świat przygląda się 

sytuacji gospodarczej tego państwa. Oprócz tego poznamy ważne figury o inflacji 

konsumenckiej ze Szwajcarii – to o tyle istotna publikacja, iż w czwartek SNB będzie miał 

swoje kolejne posiedzenie, a szanse na cięcie stóp jest całkiem realne patrząc na rewizję 

prognoz z wrześniowego posiedzenia (TUTAJ). 

Wtorek 

 

Drugi dzień tygodnia będzie raczej z tych do statystyk z punktu widzenia kalendarza makro 

niż jakiegokolwiek handlu. Poznamy jedynie mało istotny wskaźnik zaufania w biznesie w 

Australii oraz stopę bezrobocia ze Szwajcarii, która to nie jest specjalnie ważna, ale w 

perspektywie posiedzenia SNB może mieć pewne znaczenie. 

 

http://insiderfx.pl/raport-premium-4/
http://insiderfx.pl/oswiadczenie-snb/
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Środa 

 

Ciekawie zapowiada się środek tygodnia, przede wszystkim ze względu na dane z Chin o 

inflacji PPI i CPI, która po ostatnim cięciu stóp przez PBOC ma jeszcze większe znaczenie 

dla chińskiej i globalnej gospodarki. W ciągu dnia ważniejszą publikacją powinna być tylko 

wielkość bilansu handlowego w Wielkiej Brytanii, zaś na wieczór jedno z ważniejszych 

wydarzeń przyszłych dni, czyli decyzja ws. stóp procentowych RBNZ. Dolar nowozelandzki 

niewątpliwie jest pod dużą presją ze względu na spadające ceny mleka, a także dość 

dwuznaczną politykę monetarną Banku Nowej Zelandii – więcej na wcześniejszych stronach. 
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Czwartek 

 

W nocy dane z australijskiego rynku pracy (również ważne w kontekście gry na AUDUSD, o 

czym dzisiaj wiele pisaliśmy), poza tym finalne odczyty inflacji HICP i CPI z Niemiec, które 

jak wykazaliśmy wyżej będą miały także wpływ na dalsze działania EBC. Prawdopodobnie 

między godziną 10 a 11 opublikowany zostanie także kwartalny biuletyn Banu Anglii na 

temat polityki pieniężnej.  

Wydarzeniem dnia powinno być posiedzenie SNB, który całkiem możliwe, że obetnie stopy, 

co wpłynęłoby mocno negatywnie na franka, a przecież oto chodzi (zwłaszcza w stosunku do 

pary EURCHF) Bankowi Szwajcarii. To również ważna publikacja dla polskich 

kredytobiorców w tej walucie.  

Popołudniu poznamy odczyt sprzedaży detalicznej z USA za listopad, która może mieć 

całkiem spory wpływ na notowania dolara, ze względu na to, iż rynki będą teraz silniej 

reagować na jakiekolwiek figury makro z powodu zbliżającego się posiedzenia FOMC – tzw. 

duże posiedzenie wraz z projekcjami makro i konferencją prasową Janet Yellen. O tej samej 

porze opublikowane będą również cotygodniowe dane dotyczących nowych wniosków o 

zasiłek dla bezrobotnych.  
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Piątek 

 

Przyszły piątek będzie zdecydowanie mniej interesujący od dzisiejszego. Do istotniejszych 

danych należy zaliczyć sprzedaż detaliczną i produkcję przemysłową z Chin, a także inflację 

HICP z Hiszpanii, która ma również duży wpływ na figurę dla całej Strefy Euro. Popołudniu 

mniej ważna inflacja cen producenta z USA oraz wstępny odczyt indeksu nastroju 

konsumentów Uniwersytetu Michigan, który ostatnimi czasy znajduje się blisko kilkuletnich 

szczytów.  
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Arkadiusz Balcerowski 

 
E-mail: kontakt@insiderfx.pl 

     Tel.: 793 385 825 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawione w powyższych analizach treści, sporządzone z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy autora, mają charakter 

wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one porady inwestycyjnej, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów 

finansowych, ich emitentów lub wystawców. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych 

danych, ani za szkody poniesione w ich wyniku.  
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