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Raport Premium 

Podwyżki stóp w G10, czyli kto następny 

Jeszcze kilka miesięcy temu stawiając sobie takie pytanie właściwie wszyscy chórem 

rzeklibyśmy, że Wielka Brytania będzie drugim państwem po Nowej Zelandii, która 

podwyższy stopy procentowe po okresie 

globalnego kryzysu. Obecnie jednak sytuacja 

zmieniła się diametralnie, a Wielka Brytania 

z fotela lidera powędrowała może jeszcze nie 

na koniec, ale na pewno w połowę stawki.  

To po pamiętnych słowach Marka Carney’a 

(szef Banku Anglii), które to wypowiedziane 

zostały w czerwcu - tyczyły się one tego, iż 

stopy procentowe mogą wzrosnąć szybciej 

niż oczekuje tego rynek – funt tak mocno 

reagował. W efekcie stawki na rynku stopy 

procentowej wystrzeliły ku górze ciągnąc 

jednocześnie za sobą kurs brytyjskiej waluty. 

Jednak jak szybko rynek GBP rósł tak szybko 

później tracił wypracowany profit – po nieco 

ospałym wyjściu powyżej poziomu 1,70 na 

parze z USD i zdyskontowaniu powyższych słów szefa BoE liczba chętnych do kupna funta 

systematycznie spada, co odbija się oczywiście na samej parze, która od tegorocznych 

szczytów zanurkowała już 1500 punktów. 

Z biegiem czasu również dane makro zaczęły się nieco osłabiać. Na początku MPC 

(Monetary Policy Council – odpowiednik RPP) zwracała uwagę przede wszystkim na słabą 

dynamikę wzrostu płac. Obecnie jednak głównym problemem obok nieco poprawiających się 

figur dot. płac stała się inflacja konsumencka. Tematu tego nie będziemy już szczegółowo 

opisywać, gdyż został on obszernie omówiony w Raporcie Premium z 14 listopada. To, że 

obniżki prognoz inflacji w kolejnych okresach negatywnie wpływają na rynek stopy 

procentowej jest oczywiste, ale tak diametralna zmiana w oczekiwaniach dot. polityki 

monetarnej BoE może już nieco rozczarowywać. Latem banki prześcigały się w coraz to 

nowszych prognozach mówiących kiedy to nastąpi pierwsza podwyżka stóp – dopuszczano 

nawet myśl, że może być to jeszcze obecny rok! Na ten moment większość zrewidowała 

swoje oczekiwania o niemal 12 miesięcy (końcówka 2015), co bardzo niekorzystnie odbiło 

się na notowaniach samego funta.  

Widać zatem, że rynek funta swoje najlepsze czasy póki co ma już chyba za sobą. GBP był 

zdecydowanym zwycięzcą pierwszej połowy roku, jednak teraz musi ustąpić pola 

mocniejszym – przynajmniej do momentu poprawy sytuacji z inflacją i do wyraźniejszego 

ukierunkowania polityki monetarnej w kierunku wzrostu kosztu pieniądza.  
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Kolejnym krajem wartym przeanalizowania pod tym kątem jest Australia, która także była już 

znacznie bliżej początku cyklu zacieśniania polityki pieniężnej niż jest obecnie. Tutaj jednak 

głównym problemem nie jest inflacja i jej 

brak (cel RBA to przedział 2 – 3%, zaś 

obecnie wskaźnik CPI oscyluje na pułapie 

2,3%), a podobnie jak w Nowej Zelandii 

rynek towarowy, eksport surowcowy, a co za 

tym idzie kurs samego dolara australijskiego.  

Gospodarka Australii jest w dużej mierze 

oparta o eksport różnego rodzaju tzw. ciężkich 

surowców, a najważniejszym tego typu 

towarem są rudy żelaza, które to wykazują 

duże skorelowanie z kursem AUDUSD. 

Oczywiście spadki samej rudy nie zawsze w 

tym samym czasie odzwierciedlają również 

spadki AUD, o czym najlepiej świadczy ostatnia rozbieżność między dwiema figurami. 

Poniżej grafika przedstawiająca ceny rudy żelaza z 62%-ową zawartością metalu: 

 

Jak widać od początku roku ceny spadły bardzo mocno z poziomu bliskiemu 140$ do 80$. 

Tak duży ruch był jednak zupełnie przeciwnym do kształtowania się kursu AUD przez 

pierwszych osiem miesięcy 2014 roku. Kurs pary AUDUSD rósł ponad 800 punktów, lecz za 

wzrostami nie przemawiała sytuacja na rynku surowców, podobnie jak to było w przypadku 

Wysp Brytyjskich, plotki z których można było przypuszczać, iż Bank Australii (RBA) 

podniesie stopy szybciej niż oczekiwania rynkowe. Dopiero z początkiem września notowania 

AUDUSD zaczęły diametralnie tracić i jednocześnie dyskontować spadające ceny surowców, 

a także pogarszającą się sytuację gospodarczą w Chinach – to główny partner handlowy 

Australii.  

Wykres poniżej przedstawia właśnie kształtowanie się kursu owej pary walutowej na 

przestrzeni ostatnich miesięcy:  
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Rosnący AUD znalazł jednak natychmiastowe odzwierciedlenie w spadającym australijskim 

eksporcie, który mocniejsze tąpnięcie zanotował w lutym. To pokazuje, że zbyt silna waluta 

może okazać się zabójcza dla samego eksportu netto, co w konsekwencji (w zależności od 

kraju) przekłada się bardziej lub mniej na cały wzrost gospodarczy. 

 

Proszę zwrócić uwagę jeszcze na okres wcześniejszy, kiedy to mocno tracący dolar 

australijski przyczynił się do znacznego wzrostu bilansu eksportu, który zwiększał się ponad 

rok. Dlatego właśnie gospodarki w dużej mierze oparte o surowce i ich eksport tak bardzo są 

wrażliwe na zmiany kursu samej waluty. Stąd można przypuszczać, że głównym problemem 

takich krajów jak Australia czy Nowa Zelandia nie jest obecnie inflacja, a przede wszystkim 

kurs waluty, który to po ewentualnej podwyżce stóp zapewne powędrowałby jeszcze wyżej 

powodując straty w eksporcie netto.  
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Pewną mieszaną wielkością jest jeszcze tamtejszy rynek pracy. Mianowicie stopa bezrobocia, 

która przez okres ostatnich 2 lat wzrosła o cały punkt procentowy: 

 

Inaczej niż w przypadku choćby USA kształtuje się tutaj zmiana zatrudnienia, która jest 

bardzo zmienna i praktycznie nie odzwierciedla zmian jakie ukazuje powyższy wykres. Z 

drugiej strony Australia nie boryka się z problemem jaki ma Wielka Brytania, a mianowicie 

słaba dynamika wzrostu płac. Przyrost płac na Antypodach w ciągu ostatnich czterech lat 

wyniósł ponad 16% (wystarczy spojrzeć na wykres poniżej by zobrazować dynamikę) 

podczas gdy w Wielkiej Brytanii oscylował on poniżej 8%. Warto również dodać, że 

odchylenie stopy inflacji w ostatnich czterech latach w Australii wahało się między 1,2% a 

3,6% - dla porównania w Wielkiej Brytanii było to między 1,1% a 5,2%. Pokazuje to, iż 

realny wzrost płac różnił się jeszcze mocniej niż wielkości nominalne.  

 

Zatem dwa kraje, które jeszcze przed kilkoma miesiącami były pierwsze w kolejności do 

podwyżek stóp obecnie takiego ruchu zapewne nie wykonają. Analizujmy zatem dalej… 
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Pokrótce przedstawmy sytuację w innych krajach G10. Chyba najdalej od cyklu zacieśniania 

polityki monetarnej są Japonia, Szwajcaria i Strefa Euro. Japończycy coraz bardziej 

rozkręcają luzowanie ilościowe, które ma za zadanie pobudzić śpiącą od lat inflację, lecz 

jednocześnie pozytywnie stymulować wzrost. O tym, że pusta inflacja nic nie daje pisałem w 

ostatnim Raporcie Premium z 21 listopada w artykule dotyczącym słynnej abenomiki.  

Szwajcaria dostaje poniekąd rykoszetem od całej Strefy Euro, gdzie EBC dokonał kilku 

obniżek stóp powodując, iż utrzymywanie depozytów we frankach staje się korzystniejszą 

alternatywą dla inwestorów chcących lokować swój kapitał w Europie. SNB również boryka 

się ze zbyt silnym kursem CHF, zwłaszcza w stosunku do euro. Dlatego też na ostatnim 

posiedzeniu Banku Szwajcarii podkreślano, iż wszystkie metody walki ze zbyt mocno 

aprecjonującym frankiem pozostają w grze (łącznie z cięciem stóp procentowych). 

Zrewidowano również w dół prognozy inflacji konsumenckiej, co również nie zachęca do 

myślenia o jakichkolwiek podwyżkach stóp u Helwetów. Szczegóły ostatniego posiedzenia 

SNB znajdziecie Państwo TUTAJ.  

 

Strefy Euro nie trzeba 

chyba szczegółowo 

omawiać, gdyż tutaj na ten 

moment większe szanse 

istnieją na wprowadzenie 

suwerennego programu QE 

z wykorzystanie obligacji 

rządowych niż jakakolwiek 

restrykcyjna polityka 

pieniężna. EBC od 

pewnego czasu skupuje już 

z rynku listy zastawne, a 

prawdopodobnie już od 

przyszłego tygodnia (tak 

przynajmniej donoszą agencje informacyjne) zacznie się skup ABS-ów (asset-backed 

securities), czyli papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Ujemna stopa 

depozytowa wraz z ambitnym planem  zwiększania bilansu EBC (o czym szerzej w Raporcie 

Premium z 7 listopada) do rekordowych poziomów musi odbić się na spadających rynkowych 

stopach procentowych i co za tym idzie słabnącym euro.  

Bez wątpienia sytuacja w tych trzech jednostkach nie skłania do zwiększania kosztu pieniądza 

– zatem póki co wciąż brak alternatywy dla dolara amerykańskiego. 

 

 

 

http://insiderfx.pl/oswiadczenie-snb/
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W dalszej kolejności mamy waluty silnie skorelowane z ceną ropy naftowej, której ostatnie 

spadki spowodowały mocną przecenę. Mowa oczywiście o Kanadzie i Norwegii, czyli dolar 

kanadyjski i norweska korona. Zacznijmy od Kanady, która pomimo dość wysokiej inflacji w 

dalszym ciągu nie zamierza podwyższać stóp procentowych. Wskaźnik CPI oscyluje obecnie 

na poziomie 2,4% a celem BoC jest 2% z jednopunktowym odchyleniem, więc wydawałoby 

się, że poziom cen jest na „idealnym pułapie”.  

 

Mimo wszystko Bank Kanady nie myśli póki co o podwyżkach stóp, więc mocno spadające 

ceny ropy ciążą dolarowi kanadyjskiemu. Dodatkowo niższe ceny ropy naftowej w 

połączeniu z ewentualną restrykcyjną polityką monetarną w Kanadzie spowodowałyby 

jeszcze większy spadek popytu zewnętrznego, a co za tym idzie i eksportu netto, co mogłoby 

szybko obrócić się przeciwko wzrostowi gospodarczemu w tym kraju. Jak duże skorelowanie 

z cenami ropy naftowej przejawia CAD widać doskonale na poniższej grafice, która obrazuje 

USDCAD (monochromatyczny) oraz odwrócony wykres (w celu pokazania dodatniej 

korelacji) cen kontraktów na ropę brent: 
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Jednym z koronkowych przykładów działań polityki 

monetarnej jest Norwegia, która jeszcze na początku 

2012 roku borykała się z inflacją bliską zeru, a po 

cięciu stóp procentowych do pułapu 1,5% - główna 

stopa ta wróciła do celu Banku Norwegii (2,5%) i 

obecnie od początku roku oscyluje w graniach 2%. 

Jednak podobnie jak w przypadku Kanady również i 

Norwegowie nie chcą zbyt mocnej korony, która 

mogłaby spowodować spadek konkurencyjności 

eksportu głównie ropy naftowej. Drugą ważną 

kwestią jest to, że produkcja ropy systematycznie 

spadała na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia 

(wykres poniżej), a dodatkowe spadki cen mogą jeszcze mocniej uderzyć w wartościową 

stronę eksportu.  

 

Właściwie jest to póki co jedyna przeszkoda w kupnie NOK, poza tym figury makro z kraju 

fiordów są bardzo dobre. Jednak dopóki inflacja nie wyjdzie powyżej oczekiwanych wartości 

Norges Banku nie należy spodziewać się podwyżek stóp. Małym minusikiem może być 

jeszcze rynek pracy, który w ostatnich miesiącach odnotował pewny wzrost stopy bezrobocia, 

jednak nie jest to na tyle duże by mogło istotnie wpłynąć na notowania NOK.  

Zatem właśnie na rynku korony norweskiej można doszukiwać się ewentualnej próby kupna 

(przeciwko słabszym walutom G10 jak EUR czy JPY), jednak takowa winna wystąpić 

dopiero po ustabilizowaniu się cen ropy. Obecnie kupno NOK wiąże się z dużym ryzykiem 

właśnie związanym bezpośrednio z cenami ropy naftowej – niemniej jednak wydaje się to 

(obok CAD) ciekawa waluta do ewentualnej pozycji długiej. Obydwie waluty są mocno 

skorelowane z cenami „czarnego złota” więc najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy 

wydaje się pilne śledzenie dynamiki sytuacji właśnie na tym rynku pod kątem ewentualnego 

zakupu.   
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Ostatnią walutą G10, o której mówimy dosyć rzadko jest korona szwedzka, która obok jena i 

euro jest najsłabszą walutą z tej grupy. Powodem braku jakiegokolwiek zainteresowania 

kupnem SEK są bardzo niskie stopy procentowe. Obecnie główna stawka referencyjna jest na 

poziomie -0,1% zaś ważniejsza z punktu widzenia inwestorów (lokowanie kapitałów) stopa 

depozytowa wynosi -0,5% - to najniższa wartość wśród wszystkich analizowanych walut z 

grona G10. Tak niski koszt pieniądza to efekt bardzo słabej inflacji, która stoi właściwie na 

pograniczu deflacji i to już drugi rok z rzędu: 

 

 

Obecnie odnotowujemy deflację na poziomie -0,1% w ujęciu annualizowanym. Jednak kiedy 

spojrzymy na wielkości PKB począwszy od 2013 roku zauważymy sukcesywny przyrost przy 

względnie stabilnych wydatkach rządowych. Może to oznaczać, iż faktycznie ekspansywna 

polityka monetarna przynosi skutki w postaci ożywienia gospodarczego. Jednak co może 

martwić to wspomniana wyżej inflacja, gdyż bez jej wzrostu nie będzie presji na wzrost płac, 

a co za tym idzie zwiększania popytu globalnego – to przynajmniej może być pogląd 

Riksbanku (Centralny Bank Szwecji), który ustanowił cel inflacyjny na poziomie 2%. 

Z drugiej jednak strony inflacja równa zeru (lub jemu 

bliska) przy rosnącym PKB jest bardzo korzystna, 

gdyż wartość pieniądza jest względnie stała, a 

przedsiębiorstwa zyskują pewną przewidywalność w 

prognozowaniu przyszłych zysków, co korzystnie 

odbija się na akcji kredytowej – bardziej 

przewidywalne warunki ekonomiczne równają się 

większemu popytowi na kredyty, co doskonale 

pokazuje poniższa grafika (pożyczki do sektora 

prywatnego): 
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Widzimy, że praktycznie od 2011 roku następował istotny przyrost podaży kredytów 

oferowanych sektorowi prywatnemu, a ich dynamiczniejszy przyrost odnotowaliśmy na 

początku obecnego roku przy stabilnej (bliskiej zeru) stopie inflacji.  

Należy jeszcze wspomnieć o tym, że 

gospodarka Szwecji jest w dużej mierze 

oparta na przemyśle w tym eksporcie 

wysokoprocentowych rud żelaza czy 

drewna. Doszukujemy się tutaj zatem 

swoistej mieszanki eksportowej Australii, 

która eksportuje potężne ilości rudy 

żelaza do Chin oraz Nowej Zelandii, 

która to z kolei obok mleka w proszku 

sprzedaje właśnie drewno. Co więcej 

Szwecja jest największym w Europie 

producentem rud żelaza, które 

wydobywa głównie okręgach Norrlandu i Bergslagen. Prócz tego w gospodarce szwedzkiej 

wydobywa się także rudy innych metali takich jak ołów, nikiel, miedź, chrom, cynk, uran czy 

złoto i srebro – pokazuje to jak bardzo tamtejszy system gospodarczy opary jest o surowce.  

Z drugiej jednak strony Szwecja w dużej mierze importuje ropę naftową i produkty z nią 

związane, a najlepszym partnerem handlowym w tej branży jest sąsiednia Norwegia. Zatem 

ostatnie spadki cen ropy, które mogą szkodzić norweskiej gospodarce są korzystne z punktu 

widzenia Szwecji. Widzimy więc, że kraje skandynawskie znakomicie się uzupełniają, 

tworząc swoją małą unię.  

Reasumując, na ten moment trudno znaleźć dobrą alternatywę dla zakupu dolarów 

amerykańskich. Najciekawszymi z punktu widzenia sytuacji gospodarczej wydają się być 

NOK i CAD, z kolei patrząc od strony polityki monetarnej największe szanse na ten moment 

ma ponownie Nowa Zelandia a także nieśmiało Wielka Brytania. W przypadku walut stricte 

surowcowych należy przede wszystkim uważać na ceny ropy, a także dalsze kształtowanie się 

cen na rynku rudy żelaza – zwłaszcza w kontekście AUD i SEK.  
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OPEC nie zmienia produkcji – ropa mocno w dół 

W czwartek decyzją OPEC nie 

zmieniono wielkości produkcji 

wydobywanej ropy w całym kartelu i 

wciąż wynosi ona 30mb/d. To dość 

zaskakująca decyzja, gdyż część krajów 

członkowskich jeszcze przed 

spotkaniem w Wiedniu oczekiwała 

choćby niedużego cięcia wydobycia o 

0,1 – 0,2 mb/d. Spotkało się to 

oczywiście z dalszą przecenę 

wszystkich gatunków surowca.  

Obecnie w skład organizacji wchodzą: 

 Arabia Saudyjska (udział w OPEC 31,5%) 

 Irak (10,7%) 

 ZEA (9,2%) 

 Kuwejt (9,2%)  

 Iran (8,94%) 

 Wenezuela (7,97%) 

 Nigeria (6,75%) 

 Angola (5,49%) 

 Algieria (3,54%) 

 Libia (2,72%) 

 Katar (2,21%) 

 Ekwador (1,78%) 

Przy czym praktycznie o losach całego kartelu decydują trzy pierwsze, najbogatsze kraje – 

właśnie ich sprzeciw co do cięcia wielkości produkcji był decydujący. Ciekawe były jednak 

niektóre stwierdzenia poszczególnych członków kartelu. Przedstawiciel Nigerii zwrócił 

uwagę, że silny wzrost podaży surowca jest spowodowany głównie przez przyrost produkcji 

poza samym kartelem, więc nie ma potrzeby kolejnych (nadzwyczajnych) spotkań przed 

oficjalnym posiedzeniem, które odbędzie się 5 czerwca 2015 roku. Z kolei Iran stwierdził, iż 

decyzja nie jest zgodna z ich oczekiwaniami, jednak z respektem przyjmują ją.  

De facto to najbogatsze kraje kartelu (Arabia Saudyjska, Irak i Zjednoczone Emiraty 

Arabskie) mogły przeforsować większe zmiany, gdyż najzwyczajniej w świcie stać ich na 

okresowo mniejszą cenę. Przed czwartkowym spotkaniem jednak żaden z przedstawicieli 

tychże krajów nie opowiedział się za pomysłem cięcia wielkości wydobycia. Można sądzić, 

że jeśli państwa te stać na ewentualne niższe ceny to stać je również na niższy popyt 

zewnętrzny na surowiec.  
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Z drugiej strony barykady (państwa chcące obniżek wydobycia) opowiedziały się oczywiście 

kraje najbiedniejsze jak Wenezuela, Angola, Algieria czy Iran, które w ostatnich miesiącach 

mają spore problemy z eksportem surowca z powodu sankcji ze strony USA.  

Zatem bez silnego lobby Arabii Saudyjskiej, która nomen omen ma jako jedyna aż 2,5 mb/d 

wolnych mocy wydobywczych nie ma co liczyć na choćby minimalne redukcje produkcji 

surowca.  

Nie będzie więc odreagowania na rynku ropy, a w zamian tego ujrzymy prawdopodobnie 

dalszy wzrost podaży – zwłaszcza na początku przyszłego roku, gdyż sezonowo właśnie trzy 

pierwsze miesiące roku notują ujemną dynamikę popytu na paliwa. Co więcej mimo tego, że 

ostatnie spadki mogą robić wrażenie to gdy spojrzymy na oficjalny wskaźnik koszyka 

cenowego OPEC (poniżej) z perspektywy 12-letniej ujrzymy dość umiarkowany ruch w dół. 

 

Koszyk ten obrazuje średnią cen różnych gatunków ropy z poszczególnych krajach 

członkowskich całego kartelu. Linią czerwoną oznaczony został obecny poziom wartości 

wskaźnika (ze względu na to, iż powyższa grafika przyjmuje interwał roczny, zatem obecna 

wartość rożni się od tej sprzed kilku miesięcy – został on jednak pokazany celem lepszego 

zobrazowani gdzie aktualnie znajdują się średnie ceny baryłki ropy wydobywanej w OPEC).  

Reasumując, perspektywy dla rynku ropy, a co za tym idzie dla innych surowców 

energetycznych nie są najlepsze, więc trzeba to brać również pod uwagę nawet wtedy, gdy 

stricte nie zawieramy pozycji na samej ropie, tudzież innych surowcach, ale na walutach z 

bloku towarowego. Jak duży wpływ miała czwartkowa decyzja OPEC na takie waluty jak 

CAD czy NOK oraz rentowności 10-latek norweskich (spadek ponad 6pb.) tłumaczy 

namacalnie tę zależność.  
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Analiza techniczna 

Miedź 

 

Notowaniom miedzi zdecydowanie nie sprzyjają potężne spadki cen ropy naftowej w 

konsekwencji decyzji OPEC. Technicznie w piątek rynek ten otworzył się dużą luką bessy, 

która stała się jednocześnie oporem. Cena dotarła póki co (13:10) do kolejnego poziomu 

wsparcia, który dzieli kontrakty na miedź przed zdecydowanie większą przeceną w obszar 

popytu, czyli nawet w rejon 6340$.  

Z drugiej strony miedź powinna nieco odreagować patrząc na to jak zareagowały chińskie 

indeksy na ostatnią decyzję PBOC o cięciu stóp procentowych. W efekcie tego wytworzyła 

nam się potężna dywergencja między kontraktem na chiński indeks Hang Seng a ceną miedzi: 

 

http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/11/COPPER_D1.png
http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/11/COPPER_divergence.png
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Myśląc o grze pod domknięcie tej dywergencji powinniśmy rozważyć kupno kontraktów na 

miedź i sprzedaż tegoż na Hang Seng. Spoglądając na wykres tygodniowy można zauważyć, 

że wiele będzie jednak zależało od tego, czy miedź wybroni wsparcie na 6500$. 

 

Gdyż ewentualne jego sforsowanie będzie również jednoznaczne z wybiciem dołem ze strefy 

popytu, co może skutkować dość szybkim dojściem do 6340$. Dalszy cel to ewentualnie 

okrągłe 6000$. 

AUDCAD 

 

 Bardzo ciekawie technicznie wygląda cross AUDCAD, czyli mocno towarowa para. Z jednej 

strony mamy spadające ceny rudy żelaza, które ciążą AUD, zaś z drugiej topniejące ceny ropy 

naftowej szkodzące CAD. Do czwartkowej decyzji OPEC rynek ten wykazywał dużą słabość 

na skutek coraz to niższych cen rudy żelaza w chińskich portach, zaś od czwartku mamy 

http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/11/COPPER_W1.png
http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/11/AUDCAD_W1.png
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zdecydowane odreagowanie, czego konsekwencją jest świeca typu młot (13:55) na wykresie 

tygodniowym. Technicznie jednak para wybiła się dołem z formacji trójkąta symetrycznego i 

jest wielce prawdopodobne, że powróci do realizacji tegoż scenariusza z teoretycznym 

punktem docelowym na 0,8530. Wcześniej jednak ważnymi pułapami cenowymi powinny 

być kolejno testowany w tym tygodniu 0,9590 oraz okrągły 0,92.  

Fundamentalnie to jednak ciążące ceny rudy żelaza powinny być bardziej dostrzegane przez 

inwestorów (wraz z gołębim podejściem Banku Australii co do kursu samego AUD) niż 

spadające od dłuższego czasu ceny ropy. Wydaje się, że należy po prostu wyczekać aż 

opadnie kurz po czwartkowej decyzji kartelu OPEC.  

 

Właśnie patrząc na wykres dzienny możemy doszukiwać się szans sprzedaży ADUCAD. 

Obecnie rynek testuje opór wynikający ze strefy podaży w rejonie 0,9710. Co więcej na tym 

właśnie interwale możemy zaobserwować formowanie się formacji klina zniżkującego, 

którego ograniczenia jak na razie są bardzo mocno respektowane. Aktualne odreagowanie jest 

również potwierdzone przez formację gwiazdy porannej na wsparciu 0,9570. Zatem ciekawą 

opcją sprzedaży wydaje się obecny poziom po ewentualnym dostrzeżeniu formacji 

podażowej.  

 

  

http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/11/AUDCAD_D1.png
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AUDUSD 

 

Dość ciekawie średnioterminowo wygląda także popularny kangur, mimo, że fundamenty są 

zdecydowanie przeciwko AUD (o czym na powyższych stronach) to technicznie rynek wciąż 

respektuje strefę popytu zlokalizowaną między 0,85 a 0,8480, co potwierdzone jest dość 

mocnym wyprzedaniem rynku, także na wyższych interwałach czasowych. Stąd otwiera się 

ponownie szansa do zajęcia pozycji długiej z celem około 0,8590.  

Oczywiście należy pamiętać o tym, że poniżej 0,8480 jest umiejscowionych zapewne wiele 

stopów dla longów oraz zleceń typu sell stop, co może spowodować szybki ruch w dół po 

jego przekroczeniu. Jednak dopóki rynek jest powyżej tego wsparcia dopóty warto grać 

między 0,8590 a 0,8480.  

  

http://insiderfx.pl/wp-content/uploads/2014/11/AUDUSD_H4.png


28.11.2014/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) 

 

Przyszły tydzień handlowy 

W poniedziałek rozpoczynamy ostatni miesiąc tego roku, a co za tym idzie czeka nas bardzo 

ciekawy tydzień na rynkach. Głównymi wydarzeniami będą jak zwykle konferencja prasowa 

Europejskiego Banku Centralnego oraz piątkowe dane rządowe z rynku pracy USA. 

Wcześniej (środa) poznamy tradycyjnie prywatny raport o zatrudnieniu ADP. Prócz 

posiedzenia FOMC (16 – 17 grudnia), na którym poznamy nowe projekcje makro i odbędzie 

się konferencja prasowa Janet Yellen będą to najważniejsze wydarzenia grudnia.  

Poniedziałek 

 

Na początek finalne odczyty PMI dla przemysłu za listopad, będziemy mogli przekonać się 

czy gospodarka niemiecka rzeczywiście sprzyja lepszym nastrojom przedsiębiorców na 

kolejne okresy – choć prawdopodobnie i tak największy wpływ na wzrosty niemieckiego 

DAXa (i innych europejskich giełd) będzie miała ewentualna dalsza ekspansja polityki 

monetarnej przez EBC. 
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Wtorek 

 

We wtorek jedynie dwie figury niezwykle ważne dla dolara australijskiego. Przede wszystkim 

inwestorzy będą przypatrywać się komunikatowi RBA, który najpewniej dalej będzie 

podtrzymywał, iż AUD jest przewartościowany w stosunku do fundamentalnej sytuacji na 

rynku surowców (zwłaszcza rudy żelaza), o czym pisałem w dzisiejszej analizie walut G10.  

Środa 
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W środku tygodnia czeka nas duża dawka nowych danych makro. Zaczniemy ponownie od 

figury z Australii – PKB, zaś później poznamy serię finalnych danych PMI dla usług za 

listopad. Najciekawszą publikacją będzie z pewnością raport ADP o zmianie zatrudnienia w 

listopadzie (wstęp przed payrollsami), gdzie konsensus zakłada niewielki spadek w 

porównaniu z wartością poprzednią.  

Poza tym szczególnie ważna dla CAD nie tyle decyzja Banku Kanady (z pewnością główna 

stopa zostanie utrzymana na poziomie 1%) co konferencja prasowa BoC. Staje się ona tym 

ważniejsze, że dolar kanadyjski jest silnie skorelowany z ceną ropy naftowej, a dla tej to na 

pewno nie był dobry tydzień, a i perspektywy nie są najlepsze – to wszystko za sprawą braku 

cięcia wielkości wydobycia surowca w kartelu OPEC.  

Na deser poznamy zapisy z Beżowej Księgi FED, która składa się z 13 części. W pierwszych 

12 jest opisywana sytuacja gospodarcza w poszczególnych dystryktach USA, zaś ostatnią 

część stanowi opis obecnego stanu całego systemu gospodarczego Stanów Zjednoczonych. 

Przeważnie publikacja ta nie wpływa specjalnie na wzmożoną zmienność USD, jednak 

patrząc na ostatnie niezdecydowanie i problemy z oczekiwaniami inflacyjnymi (które po 

ostatnim odczycie PCE są nieco lepsze – choć wciąż dalekie od ideału) Księga ta może nieco 

zawirować kursem USD, zwłaszcza w stwierdzeniach dot. inflacji.  

Czwartek 

 

Im bliżej końca tygodnia tym ciekawiej będzie robiło się na rynku EURUSD. W czwartek 

właściwie wszystko skupi się na konferencji prasowej EBC, gdyż decyzja Banku Anglii 

będzie tylko formalnością. Jak ważna będzie to konferencja i dlaczego EBC sam zwiększa na 

siebie presję co do dalszych działań luzujących pisałem we wpisie TUTAJ.  

Ponad to cotygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, które po ostatnim kiepskich 

odczycie będą dość ważne. Zatem w jednej chwili napłynie figura z USA, a Mario Draghi 

będzie zasiadał do stołu konferencyjnego, a to właśnie przed powiedzeniem jakichkolwiek 

słów podczas ostatniej konferencji (samą swoją obecnością) wywołał przecenę EURUSD, o 

czym szerzej w Raporcie Premium z 7 listopada. 

http://insiderfx.pl/paradoks-fed-dziala-w-niemczech/
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Piątek 

 

Przed południem kilka figur od naszych południowych sąsiadów oraz bardzo ważny finalny 

odczyt PKB ze Strefy Euro. Później będą się liczyły już tylko słynne payrollsy. Zarówno 

konsensusy dla zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym jak i w pozarolniczym są 

niemalże równe ostatnim wartościom, zaś rynki nie oczekują zmiany stopy bezrobocia, która 

notabene jest już na świetnym poziomie – biorąc pod uwagę oczekiwania FED na ten 

moment. Po najważniejszych danych tygodnia z USA będzie miał jeszcze finalny odczyt 

zamówień na dobra trwałe, które to jednak nie powinien już wiele namieszać.  

Wszystko zależeć będzie od NFP (non-farm payrolls) – to tym bardziej ważna publikacja ze 

względu na zbliżające się wielkimi krokami posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku. Dla 

przypomnienia to właśnie rynek pracy i inflację mięli na myśli członkowie FOMC 

wypowiadając ostatnimi miesiącami słynne „data dependent” w kontekście przyszłej – 

pierwszej podwyżki stóp.  
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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 
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