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Szanse na wprowadzenie QE a wybory w Grecji 

Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego zbliża się wielkimi krokami, a apetyty na 

ogłoszenie dalszego luzowania polityki monetarnej są coraz większe. Ostatnie tygodnie na 

rynku EURUSD to zdecydowana przewaga strony podażowej, która potrafiła zepchnąć kurs z 

poziomu 1,2550 do 1,1770 w zaledwie nieco ponad trzy tygodnie. To pokazuje, iż 

oczekiwania na kolejne 

poluzowanie są naprawdę 

bardzo duże. Należy także 

zwrócić uwagę, że mocne 

spadki notowań wspólnej 

waluty w stosunku do dolara 

to przede wszystkim słabość 

euro, nie zaś specjalna siła 

USD, co było doskonale 

widać na rynku stopy 

procentowej, o czym szerzej 

w dalszej części Raportu.  

 

Dla przypomnienia pośrednim celem EBC jest obecnie ekspansja bilansu do rekordowo 

historycznej kwoty 3 bln EUR, zaś dynamika już uruchomionych działań (skup ABS, listów 

zastawnych oraz TLTRO) jest tak mizerna, że zajęła by Draghi’emu co najmniej 6-7 lat! 

Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać w Raporcie Premium z 5 grudnia – TUTAJ. 

Jasnym jest oczywiście, że tak długo czekać nie można. Inwestorzy doskonale to wiedzą i 

stąd spekulacje, iż Draghi rozkręci „kurek” już na styczniowym posiedzeniu, czy to przez 

sovereign QE czy też inne wysublimowane programy. Jest jednak mały problem w postaci 

parlamentarnych wyborów w Grecji, które mogą nieco studzić zapał do takiego ruchu.  

W miniony poniedziałek na światło dzienne wyszła informacja, że co najmniej siedmiu 

członków Rady Prezesów EBC jest sceptyczna wprowadzeniu QE z wykorzystanie obligacji 

rządowych – kolejny mały pstryczek w oponentów takiego scenariusza. Lecz problemem jest 

również Grecja.  

Po pierwsze QE w Strefie Euro będzie (jeśli zostanie wprowadzone) się znaczenie różniło od 

tegoż programu przeprowadzanego w USA, Wielkiej Brytanii czy też obecnie w Japonii. W 

tych trzech wymienionych przypadkach „zakupu” dokonywał macierzysty bank centralny i w 

razie problemów z finansową sytuacją rządową to państwo (jedno), czyli jego obywatele 

odpowiadaliby i musieliby finansować ewentualne bankructwo. W przypadku EBC jest 

inaczej, gdyż państw jest wiele, zatem EBC może skupować dług od wielu „sprzedających”, 

jednak w przypadku późniejszej niewypłacalności jednego z nich kwotę zadłużenia będą 

musiały przejąć na siebie inne kraje (najwięksi płatnicy w UE).  

Tutaj mamy odpowiedź na pytanie dlaczego tak mocno przeciwni wprowadzeniu programu 

skupu obligacji rządowych są Niemcy (największy płatnik netto).  

http://insiderfx.pl/raport-premium-6/
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Prowadzenie skrajnie lewicowej partii SYRIZA w parlamentarnych sondażach (TUTAJ) nie 

napawa optymizmem o dalszą restrukturyzację finansów publicznych Grecji, a co za tym 

idzie rodzi obawy o wypłacalność w przypadku sterylizacji nadpłynności (poprzez transakcje 

reverse repo, czyli ponowną sprzedaż papierów wartościowych poszczególnym bankom, 

które skupowane byłyby podczas uruchomienia sovereign QE) po ewentualnym zakończeniu 

hipotetycznego QE. 

Dodatkowo istnieją obawy, iż niektóre kraje PIGS mogłyby chcieć wykorzystać QE do 

pozbycia się długu, a jak spojrzymy na poniższą grafikę zauważymy, iż ekspozycja takich 

krajów jak Włochy czy Hiszpania w ogóle środków EBC jest całkiem spora – poniżej 

rozważanie trzech wariantów możliwego programu QE z podziałem na kwoty przypadające 

na poszczególne kraje: 

 

W takim wypadku kraje te mogłyby poprzez niewypłacalność niejako pozbyć się długu bez 

większych problemów – koszt ten zostałby skierowany na kraje bogatsze jak choćby Francja 

czy Niemcy. Oczywiście możliwy jest skup aktywów z różnym poziomem ratingu, wówczas 

na przykład Grecy, Hiszpanie czy Włosi nie mogliby upłynnić wszystkich papierów 

wartościowych. To jednak sprawiłoby, iż EBC mógłby obawiać się, czy w tych państwach 

będzie wystarczająco dużo pieniądza by rozkręcić wreszcie akcję kredytową, która to ma 

pobudzić wzrost gospodarczy, wzrost płac i inflacji.  

Na nieszczęście EBC wybory w Grecji (25 stycznia) odbędą się już po planowanym 

posiedzeniu (22 stycznia). Dodatkowo nie można wykluczyć, iż pierwsza tura wyborów nie 

przyniesie rozstrzygnięcia co do późniejszego powołania rządu i wreszcie prezydenta.  

To duże ryzyko polityczne może mieć bezpośredni wpływ na to, na co Mario Draghi 

zdecyduje się w przyszłym tygodniu. Podsumowując, z jednej strony szanse na wprowadzenie 

kolejnego programu luzującego są ograniczone, jednak z drugiej strony rynek wyczekuje 

takiego scenariusza, a każdy inny (brak działań, tylko kolejne werbalne próby osłabienia 

EURUSD) może przyczynić się do wystąpienia silniejszego ruchu na wspólnej walucie.  

 

http://insiderfx.pl/ostatnie-grecki-sondaze/
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Rynek stopy i międzybankowy a EURUSD 

Patrząc na rynek międzybankowy dla euro i amerykańskiego dolara nie należy mieć 

praktycznie żadnych wątpliwości skąd wzięła się ostatnia silna wyprzedaż głównej pary 

walutowej (w przeciwieństwie 

do rynku stopy procentowej, o 

czym nieco niżej). Od początku 

grudnia stawki LIBOR dla 

dolara rosły wzdłuż całej 

krzywej (od stawek overnight po 

roczne), zaś dla euro były one 

relatywnie… stabilne. Niemniej 

jednak wystarczyło to by spread 

LIBOR EUR-USD spadł na 

zdecydowanie niższe poziomu tym samym faworyzując w dłuższym terminie dolara. 

Najciekawsze jednak jest to, że stawki międzybankowe dla euro nie wykazywały większych 

zmian, a to może oznaczać niezdecydowanie co do przyszłej mocy działań EBC (gdyż 

kierunek polityki pieniężnej w wykonaniu Mario Draghi’ego na najbliższy czas jest 

jednoznaczny), a więc i do wprowadzenia QE. Zatem z perspektywy tego rynku notowania 

USD mają jak najbardziej szanse dalej rosnąć. 

 

Powyżej znajdują się notowania stawek 6-miesięcznych LIBOR dla dolara i euro. Jak widać 

ostatnie tygodnie to prawdziwy rajd na stawkach dolarowych i dalsza stagnacja na rynku 

euro. Jednak relatywna siła LIBOR-EUR może być również podyktowana wcześniejszymi 

bardzo silnymi ruchami spadkowymi, kiedy to w poprzednim roku EBC kolejno ciął stopy 
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procentowe, zaprzestał sterylizowanie nadpłynności w ramach programu SMP czy 

wprowadzał nowe programy pożyczkowe (TLTRO) i skupu poszczególnych aktywów. Z 

kolei grudniowe posiedzenie FED było odczytane na tymże rynku zdecydowanie jastrzębio, 

po czym stawki dla dolara poszybowały na wyższe poziomy. Poniżej te same stopy w okresie 

12-miesięcznym: 

 

 Ważne jest jednak to, iż spadek stóp LIBOR może zostać również podyktowany przez 

zwiększanie podaży pieniądza (czyli między innymi ostatnie programy stymulujące QE w 

wykonaniu FED) poprzez brak sterylizacji nadpłynności z sektora bankowego (takowej nie 

dokonywał FED). Mówiąc prościej na rynku jest więcej pieniądza i banki są w stanie 

zaoferować coraz mniejszy koszt jego pozyskania. Jednak obecnie stopy dolarowe rosną, a 

nie spadają… to może oznaczać, iż rynek powoli zaczyna przygotowywać się na sterylizację 

tejże nadpłynności z sektora pieniężnego (stopy rosną poprzez zmniejszanie podaży 

pieniądza).  

W tym miejscu warto również przypomnieć sobie ostatni Raport Premium w kontekście 

krzywych rentowności, które jak pamiętamy są coraz bardziej płaskie – z tematem tym 

szerzej można się zapoznać TUTAJ.   

 

 

 

 

http://insiderfx.pl/najnowszy-raport-premium/
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Na koniec tematu rynku międzybankowego warto jeszcze rzucić okiem na spread stawek 

LIBOR w kontekście kształtowania się kursu EURUSD. Poniżej stawki 6-miesięczne: 

 

Oraz stawki 12-miesięczne: 

 

Jak widać przestrzeń do dalszych spadków euro jest duża, zwłaszcza w dłuższym terminie. 



16.01.2015/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)  

 
Strona7 

To co jasne i klarowne na rynku międzybankowym już nie jest takie jednoznaczne, gdy 

rzucimy okiem co działo się w ostatnich dniach na rynku stopy procentowej. W serwisie dość 

często umieszczam wpisy dotyczące 

właśnie kształtowania się stawek na 

tymże rynku (ostatnio TUTAJ czy 

TUTAJ) w kontekście prognozowania 

przyszłych ruchów na różnych parach 

walutowych. Dzisiaj spojrzymy jednak 

również na stawki inne niż 10-letnie 

SWAPy. 

Na wstępie jednak warto zaznaczyć 

skąd mogła się wziąć taka duża 

dywergencja między stopami 

międzybankowymi, a stopami w 

kontraktach SWAP. Pierwszą z hipotez 

jest właśnie wspomniane wyżej 

powolne oczekiwanie rynku, iż FED 

zacznie sterylizować nadpłynność, co 

może skutkować wzrostem stóp właśnie na rynku międzybankowym. Drugim scenariuszem 

mogą być ceny metali szlachetnych, które pomimo ostatniej silnej fali umacniającej dolara 

pozostały dość stabilne i nie wykazywały większej zmienności. Ostatnim czynnikiem mogą 

być rentowności amerykańskiego długu, które od pewnego czasu balansują w rejonie 2% (10-

latki) i mimo silnego dolara nie mamy potwierdzenia tegoż ruchu ani na rynku stopy 

procentowej ani w rentownościach obligacji USA.  

http://insiderfx.pl/rynek-stopy-procentowej-po-payrolls/
http://insiderfx.pl/eurusd-a-rynek-stopy-procentowej/
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W efekcie silnych spadków stóp dla dolara spread dla EURUSD znacząco wzrósł przy 

jednoczesnych spadkach pary walutowej (wykres na poprzedniej stronie). Jednak są to tylko i 

wyłącznie stawki 10-letnie, które mimo istnienia silnego związku na przestrzeni ostatnich 

miesięcy z główną parą walutową mogą nieco stracić na sile. Warto zatem również rzucić 

okiem na inne stawki, zwłaszcza bardziej krótkoterminowe, gdyż to właśnie w nich możemy 

odnotować dynamiczniejsze zmiany (w ostatnim czasie). Poniżej wykres obrazujący 2-letnie 

stawki SWAPu stopy procentowej dla euro i dolara (spread), gdzie jak widzimy siła związku 

jest zdecydowanie wyższa:  

 

Tutaj oczywiście również możemy dostrzec wykreowanie się pewnej dywergencji między 

oboma wskaźnikami, jednak jej skala jest zdecydowanie mniejsza. Według 2-letniego spreadu 

EURUSD powinien oscylować w graniach 1,2000 co jest jak najbardziej realne – zwłaszcza 

jeśli weźmiemy pod uwagę skalę wykupienia amerykańskiej waluty.  

Wiele jednak będzie oczywiście zależało od potencjalnych dalszych kroków EBC, które ze 

względu na wybory parlamentarne w Grecji mogą być dość ostrożne (jeśli chodzi o 

styczniowe posiedzenie), zaś z punktu widzenia SNB wydarzenie to jest niemalże już w pełni 

zdyskontowane przez rynek. Z jednej strony brak wprowadzenia QE może wiązać się z 

kolejną falą wyprzedaży euro na skutek wciąż istniejących spekulacji nad tymże programem. 

Z drugiej strony, gdyby Mario Draghi zdecydował się na użycie najcięższej artylerii już w 

przyszłym tygodniu rynek paradoksalnie może nieco odbić (pierwsze reakcja byłaby zapewne 

oczywiście mocno spadkowa), gdyż byłoby to już jednoznaczne, iż EBC użył wszystkiego 

czego mógł użyć.  
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W przypadku braku ogłoszenia QE Draghi będzie zapewne wspominał o tej możliwości w 

kontekście kolejnego posiedzenia, a to zasieje tylko kolejne ziarno niepewności na rynku. 

Jedno jest pewne bez względu na to, co zrobi EBC 22 stycznia zmienność na głównej parze 

walutowej powinna być bardzo duża, zwłaszcza, że inne rynki (obligacji, stopy procentowej, 

złota) są przeciwne aprecjacji dolara.  

Co więcej do 5 marca (drugie posiedzenie EBC – pełny harmonogram posiedzeń w nowym 

wydaniu na 2015 rok dostępny TUTAJ) sytuacja w Grecji powinna się wyklarować, co 

przyniosłoby również klaryfikację perspektywy w oczach Draghi’ego, a przede wszystkim 

szefa Bundesbanku Jensa Weidmanna, który jest zdecydowanym przeciwnikiem QE (powód 

opisany w pierwszym artykule dzisiejszego Raportu). Na plus należy również zaliczyć 

decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nie doszukał się żadnych 

nieprawidłowości w programie OMT. Oczywiście czas będzie działał najpewniej na 

niekorzyść gospodarki poprzez możliwy dalszy spadek inflacji, zwłaszcza w kontekście 

spadających cen ropy naftowej, która oczywiście jest motorem napędowym, ale jednocześnie 

oddziałuje na koszyk inflacyjny (CPI). 

Niemożliwe stało się możliwe – SNB znosi „podłogę” 

To co wydarzyło się w dniu wczorajszym na rynku szwajcarskiego franka było czymś 

niesamowitym. Nikt nie spodziewał się takiego 

ruchu ze strony Banku Szwajcarii, który 

zdecydował, iż nie będzie dalej bronił kursu 

EURCHF na poziomi 1,20 – jednocześnie ściął 

stopę depozytową z -0,25% do -0,75% głosząc 

wszem i wobec „kupujcie tyle franków ile 

chcecie, ale płaćcie za jego utrzymywanie”.  

Wydarzenia, które miały miejsce chwilę po godzinie 10:30 w czwartek (TUTAJ i TUTAJ) 

prawdopodobnie jeszcze przez długi czas będą przyprawiać o dreszcze trejderów i 

praktycznie wszystkie inne osoby związane z rynkami finansowymi. Ruchy na wykresach 

„frankowych” były wręcz niewyobrażalne, kurs CHFPLN drożał przez moment nawet o 40%, 

a handel chwilę później został wstrzymany na kilkadziesiąt minut.  

O 13:15 miała miejsce konferencja prasowa szefa SNB Thomasa Jordana (TUTAJ), który 

niechętnie odpowiadał na pytania odnośnie ewentualnych konotacji z innymi bankami 

centralnymi. Nie ma jednak wątpliwości, iż Bank Szwajcarii był i jest niemal pewny, że EBC 

zdecyduje się na program QE już w najbliższy czwartek mimo niejasnej sytuacji w Grecji i 

problemów z tym związanym, o czym szerzej na wcześniejszych stronach dzisiejszego 

Raportu. Pierwsza reakcja na to co może oznaczać decyzja Banku Szwajcarii TUTAJ.  

Nie ma sensu już dużo więcej pisać na ten temat, gdyż najważniejsze kwestie z tym związane 

zostały omówione w obszernym, blisko półgodzinnym komentarzu wideo TUTAJ. Zwracam 

w nim uwagę na kluczowe implikacje jakie mogą wystąpić po decyzji SNB. W tak burzliwym 

temacie wydaje się, iż wideo będzie lepszym środkiem przekazu informacji. 

http://insiderfx.pl/posiedzenia-ebc-w-2015/
http://insiderfx.pl/snb-tnie-stopy-koniec-podlogi-dla-eurchf/
http://insiderfx.pl/eurchf-juz-ponizej-095/
http://insiderfx.pl/jordan-snb-4/
http://insiderfx.pl/qe-juz-pewne-snb-przewiduje-przyszlosc/
http://insiderfx.pl/implikacje-decyzji-snb-wideo/
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Analiza techniczna 

Hang Seng (fut.) 

 

Notowania kontraktów na chiński indeks Hang Seng aprecjonowały w ostatnim czasie dość 

mocno, dochodząc do silnego poziomu oporu w okolicy 12400 punktów. Wzrosty te nie były 

niczym podparte, tym bardziej, że rynki metali przemysłowych zniżkowały w ostatnim czasie 

w niebywałym tempie, o czym TUTAJ. Skutkowało to wytworzeniem potężnej dywergencji 

między ceną kontraktu na indeks, a miedzią.  

Zatem zarówno sytuacja fundamentalna jak i techniczna powinna sprzyjać zniżką w kierunku 

11650. Na wyżej wspomnianym oporze wyrysowała nam się również doji na „wysokich 

nogach”, co tylko potwierdza słabszy popyt powyżej 12400. Ewentualny stop powinien być 

postawiony właśnie powyżej tegoż pułapu. 

 

 

 

 

 

 

 

http://insiderfx.pl/rynek-miedzi-plynie-co-z-kghm/
http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2015/01/CHNComp_w1.png
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USDJPY 

 

Mimo ogromnej turbulencji na rynku w dniu wczorajszym pary jenowe były dość stabilne i 

nie widzieliśmy szerokiego napływu kapitału do safe haven poprzez całe trio CHF, JPY i 

złoto.  

Technicznie para znalazła się w obszarze wyprzedania, a murowanym wsparciem wydaje się 

być na tę chwilę pułap 115,50. Dodatkowo w miejscu tym jak widać przebiega zniesienie 

38,2% Fibonacciego, co powinno wspierać byki. Najbliższy opór w postaci linii trendu 

spadkowego oraz poziomu 118 powinien być pierwszym celem kupujących. Dzisiejsze dane 

dotyczące inflacji i produkcji przemysłowej z USA mimo, że były w głównej mierze zgodne z 

konsensusem to ponownie spowodowały aprecjację amerykańskiej waluty – z tym, że tym 

razem ruch ten był podparty przynajmniej rentownościami 10-latek, choć rynek stopy 

procentowej w dalszym ciągu „pokazuje” niższe pułapy dla dolara.  

Fundamentalnie dywergencja polityk monetarnych FED i BoJ powinna również faworyzować 

dolara. W podobnym tonie wypowiadał się dzisiaj Goldman Sachs (TUTAJ).  
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GOLD 

 

Notowania złota wybiły wczoraj bardzo ważny obszar oporu w okolicy 1255$ i w dniu 

dzisiejszym kontynuują marsz ku górze, mimo rosnącego dolara, wzrostu rentowności w USA 

czy stawek stóp procentowych dla USD. Zatem można by rzecz, że jest to nieco irracjonalny 

ruch, ale… 

W wczorajszym komentarzu wideo dot. SNB wspominałem w kontekście cen złota, iż dalszy 

ruch będzie w dużej mierze zależał od tego jak zachowają się fundusze ETF na wczorajszą 

zwyżkę cen kruszcu. Jak się okazało ETFy (konkretnie próba w postaci funduszu SPDR ETF 

Fund, która ma jednak blisko 60% udział w ogóle tego typu funduszy) zwiększyły znacząco 

swoje zapasy kruszcu – szerzej o tym możecie Państwo przeczytać TUTAJ. 

Zatem zarówno technicznie jak i fundamentalnie (prawdopodobnie jednak krótkotrwale) ceny 

złota mogą rosnąc dalej, a dobrym pomysłem gry na tym rynku wydaje się próba sprzedaży 

kontraktu w okolicy silnej strefy podaży w pobliżu 1320$. Oczywiście do tego poziomu 

jeszcze nieco zostało, lecz biorąc pod uwagę, iż w najbliższych dniach będziemy 

prawdopodobnie wciąż pod wpływem wczorajszej decyzji Banku Szwajcarii, większe ruchy 

mogą utrzymywać się także i na tym rynku. Dodatkowo wracając do sytuacji technicznej w 

pobliżu wspomnianej strefy podaży przebiega linia trendu spadkowego, która stanowi 

jednocześnie górne ograniczenie formacji trójkąta symetrycznego (wykres tygodniowy), z 

którego rynek wybił się pod koniec lata ubiegłego roku.  

  

http://insiderfx.pl/ceny-zlota-a-fundusze-etf-3/
http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2015/01/GOLD_D1.png


16.01.2015/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)  

 
Strona13 

Kalendarium 

 

Główne wydarzenia makroekonomiczne na przyszły tydzień: 

 Poniedziałek 

  

Japonia - produkcja przemysłowa  

 

 Wtorek 

  

Chiny - produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, 

PKB 

  

 Niemcy – indeks ZEW 

 

Nowa Zelandia – inflacja CPI 

 

Japonia – oświadczenie Banku Japonii 

 

 Środa 

 

Wielka Brytania – minutes BoE, wnioski o zasiłek dla 

bezrobotnych, stopa bezrobocia 

 

Polska – produkcja przemysłowa 

 

USA – rozpoczęte budowy domów, pozwolenia na 

budowę 

 

Kanada – decyzja ws. stóp procentowych, konferencja 

prasowa BoC, raport nt. polityki monetarnej 

BoC 
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 Czwartek 

  

Strefa Euro – decyzja ws. stóp procentowych, 

konferencja prasowa EBC 

  

Polska – minutes RPP 

  

USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, zmiana 

zapasów ropy 

 Piątek 

  

Japonia – PMI dla przemysłu 

  

Chiny – PMI dla przemysłu 

  

Niemcy – PMI dla przemysłu, PMI dla usług 

  

Strefa Euro - PMI dla przemysłu, PMI dla usług 

  

Wielka Brytania – sprzedaż detaliczna 

  

Kanada – sprzedaż detaliczna, inflacja CPI 

  

USA – PMI dla przemysłu, sprzedaż domów na rynku 

     wtórnym 
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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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