
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradec Králové,12.Września 2014 r. 

Komentarz walutowo-makroekonomiczny Moniki Krzywdy, 

analityka AKCENTY 

 

Kluczowe wydarzenia minionego tygodnia 

 Ostatnie dni minęły pod znakiem dalszej przeceny złotówki na parze 

z amerykańskim dolarem. We wtorek para USDPLN była wyceniana na 

poziomie ostatnio notowanym we wrześniu 2013r.-tzn. 3,26 PLN/USD. 

Ucieczka kapitału zagranicznego z rynków wschodzących nie jest 

bynajmniej krótkotrwała jednak w połączeniu z prognozami dotyczącymi 

redukcji stóp przez RPP daje widoczne w minionym tygodniu wyniki. 

Niedawne wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej (min. 

ElżbietyChojnej-Duch czyJerzego Osiatyńskiego)potwierdzają scenariusz 

dotyczący redukcji stopy referencyjnej już na październikowym 

posiedzeniu, kluczowe jednak pozostaje pytanie o rozpiętość cięć. 

Pozostając na rynku krajowym poprzedni tydzień okazał się wyjątkowo 

ubogi w polskie statystyki pozostawiając złotego pod wpływem czynników 

globalnych. Warto wszakże zwrócić uwagę na wtorkowe obroty handlu 

zagranicznego w interwale od I do VII opublikowane przez GUS 

(szczególnie w kontekście sankcji UE-Rosja). Spadek udziału Rosji w polskim 

eksporcie o 0,8% r/r potwierdza jednoznacznie negatywne oddziaływanie 

ograniczeńw wymianie handlowej ze wschodnim sąsiadem.  

 Jakimi wydarzeniami żyły w ostatnich dniach rynki finansowe? Ubiegły 

tydzień rozpoczął się od publikacji sondaży zwiększających 

prawdopodobieństwo odłączenia się Szkocji od Zjednoczonego Królestwa. 

Informacja ta zaszkodziła funtowi brytyjskiemu obniżając poziom pary 

GBPUSD do 1,6140 USD/GBP (tzn. na poziomy notowane poraz ostatni w 

listopadzie 2013r.) Warto zwrócić uwagę na fakt, że obecnie para GBPUSD 

znalazła się poniżej istotnego wsparcia co może oznaczać kontynuacje 

trendu spadkowego tzn. dalszą przecenę funta. Ważne informacje 

napłynęły także zza Ocenu. Publikacja oddziału Fed z San Francisco 

zmieniła nieco perspektywę terminu podwyżek stóp procentowych, 

sugerując przyspieszenie odmienne od oczekiwań rynkowych. Za sprawą 



tych informacji w pierwszej połowie tygodnia mieliśmy do czynienia 

z deprecjacją głównej pary walutowej.    

Kluczowe wydarzenia obecnego tygodnia 

 Bieżący tydzień to szereg publikacji ze Stanów Zjednoczonych. W 

poniedziałek napłynie ważny odczyt dotyczący produkcji przemysłowej. 

Na środę natomiast jest przewidziane posiedzenie amerykańskiego FOMC, 

warto więc zwrócić na wydźwięk treści przekazywanej na konferencji 

prasowej tuż po posiedzeniu w kontekście ostatnich informacji 

napływających z Fedu z San Francisco. Początkiem tygodnia nadejdzie 

także istotna statystyka dotycząca inflacji CPI z Polski, rynkowy konsensus 

zakłada jeszcze niższy niż lipcowy odczyt wskazujący na deflację (-0,3% 

r/r). Środek tygodnia to wyniki z polskiej produkcji przemysłowej za sierpień. 

Kluczowym wydarzeniem tego tygodnia na kontynencie będzie 

uruchomienie 18. września pierwszej transzy TLTRO (2-rundy mają opiewać 

na kwotę około 400 mld. euro) . Przypomnijmy jedynie, że akcja kredytowa 

(tzw. TLTRO) została wprowadzona przez EBC w celu ułatwienia dostępu 

małym i średnim przedsiębiorstwom do kredytów, druga transza jest 

przewidziana na grudzień br.  

EURUSD 

 Pierwsze dni ubiegłego tygodnia to kontynuacja pozytywnego sentymentu 

do dolara. We wtorek główna para osiągnęła tygodniowe minimum 

udając się w okolice 1,2860 USD/EUR. Ostatni raz podobne poziomy zostały 

odnotowane w lipcu 2013r. Wszystko to działo się za sprawą informacji 

napływających z Fedu z San Francisco i mówiących o niedoszacowaniu 

przez rynki finansowe szybkości podniesienia stóp procentowych przez 

amerykański bank centralny. 

 W czwartek poznaliśmy liczbę tygodniowych wniosków o zasiłek dla 

bezrobotnych w USA . Wyniki okazały się słabsze od zakładanego 

konsensusu (315 tys. przy medianie 300 tys.). Piątkowy handel na głównej 

parze walutowej osiągnął tygodniowe maksima tzn.- 1,2980 USD/EUR, a 

wykres świecowy z piątku ukazał formację młota mogącą oznaczać 

kontynuację wzrostów w ramach korekty na eurodolarze w następnych 

dniach. 

EURPLN i USDPLN 



 Negatywny sentyment do walut EM w połączeniu z oczekiwaniami na 

cięcia i zmianami personalnymi w Radzie Ministrów nie służyły w ostatnich 

dniach złotemu. Wciąż mamy do czynienia z ucieczką kapitału w kierunku 

rynków obarczonych mniejszym ryzykiem, tak też należy zinterpretować 

ostatnie wzrosty na USDPLN. W piątek para USDPLN testowała poziom 3,26 

PLN/USD.  Prognozy kursu złotego do dolara pozostają w bieżącym 

tygodniu mało optymistyczne dla wyceny polskiej waluty.    

 W pierwszej połowie tygodnia polska waluta znalazła się pod presją 

sprzedających na eurozłotym, w środę para EURPLN zaliczyła tygodniowy 

szczyt w okolicach 4,2135 PLN/EUR. Handel na najniższych poziomach 

przebiegał w poniedziałek ( około 4,1715 PLN/EUR) zanim nastąpiła fala 

wtorkowej wyprzedaży. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na 

bieżący tydzień będzie kontynuowanie impulsu wzrostowego na EURPLN.   

CEE 

 Ostatnie dni to umocnienie korony na parze z polski złotym. W piątek para 

CZKPLN zanotowała tygodniowy szczyt tuż przed granicą 0,1525 PLN/CZK. 

Podobnego umocnienia doczekała się czeska waluta na parze z euro 

zbliżając się w czwartek do granicy 27,50 CZK/EUR. Druga z walut regionu- 

węgierski forint także przez większość tygodnia zwiększał swoją wartość na 

parze z euro osiągając. W czwartek para EURHUF była wyceniana w 

okolicach 313,4 HUF/EUR.  


