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Kluczowe informacje z ostatnich godzin mogące mieć wpływ na rynki: 

  

 

  USA/ CHINY / ROZMOWY HANDLOWE: Wczorajsze rozmowy delegacji na wysokim szczeblu w 
Waszyngtonie trwały blisko 8 godzin. Donald Trump ocenił, że poszły one „bardzo dobrze”. Dzisiaj drugi 
dzień rozmów, gdzie zaplanowano też spotkanie samego prezydenta USA z chińskim wicepremierem 
Liu He (orientacyjnie o godz. 20:45 polskiego czasu). Pozytywne oczekiwania wywindowały bardziej 
ryzykowne aktywa kosztem dolara, który podobnie jak wczoraj wygrywał tylko z jenem i frankiem, które były 
najsłabsze w zestawieniach G-10 (odwrót od safe haven). Mocno zachowały się giełdy w Azji, silniejszy jest 
też juan (rano USD/CNH oscylował wokół 7,10). 

 

 WIELKA BRYTANIA / IRLANDIA / BREXIT: Wczorajsze, trzygodzinne spotkanie premierów Borisa 
Johnsona i Leo Varadkara zakończyło się dość pozytywnym komunikatem, który przełożył się na dość 
wyraźne umocnienie się funta. Politycy przyznali, że widzą realną „ścieżkę do porozumienia”, co 
pozwoliłoby na zrealizowanie scenariusza uporządkowanego Brexitu jeszcze z końcem października. 
Spekuluje się, że strony miały pójść na duże ustępstwa – jakie? Nie wiadomo.  Kluczowe może być tym 
samym jednak dzisiejsze śniadanie brytyjskiego ministra ds. Brexitu (Stephena Barclay’a) z szefem 
unijnych negocjatorów, Michel’em Barnier’em, które może otworzyć (lub nie) drogę do dalszych 
intensywnych rozmów w weekend, tak aby możliwe było podpisanie porozumienia podczas unijnego 
szczytu 17-18 października. Funt będzie bardzo wrażliwy na kolejne informacje. 

 
 

OPINIA ANALITYKA:  Rozmowy pod presją… 

Spotkanie Trumpa z Liu He, jakie zaplanowano na dzisiejszy wieczór (godz. 20:45) urasta do miana 
wydarzenia tygodnia. Nie powinno to dziwić. Chińska delegacja nie wyjechała po kilku godzinach, 
dziennikarze zwrócili uwagę, że chiński wicepremier szefujący delegacji wyszedł z długiego, bo ośmio-
godzinnego spotkania w dobrym nastroju, a Trump w swoim stylu ocenił, że rozmowy poszły „bardzo dobrze”. 
Ale odłóżmy na chwilę ten swoisty „dyplomatyczny język”, a skupmy się na możliwych rozwiązaniach. 
Wczoraj zwróciłem uwagę, że negocjacje nie muszą zakończyć się już teraz decyzją o podpisaniu 
tymczasowej umowy, a ustalenia mogą przybrać formę „większego rozejmu”, podczas którego strony 
będą zdeterminowane do szybkiego dopracowania szczegółów zmierzających do osiągnięcia 
kompromisu. Przedstawienie wiarygodnego harmonogramu spotkań uwiarygodniłoby taki przekaz. Pytanie 
jednak, czy to wystarczy rynkom, które zdaje się, że oczekują dość wiele po dzisiejszym spotkaniu 
Amerykanów z Chińczykami?  

Warto zwrócić uwagę, że rozmowy odbywają się pod presją. Tymczasowe porozumienie handlowe dałoby 
Trumpowi mocny argument w walce politycznej o reelekcję i pomogłoby przełamać negatywną passę, jaką 
rozkręciły informacje o możliwym impeachmencie. Z kolei Chińczycy zdaje się, że zaczęli odczuwać 
negatywne skutki wojny celnej, oraz przestraszyli się możliwych działań „nieobliczalnego” Trumpa. Gazeta 
New York Times napisała wczoraj powołując się na swoje źródła, że strona amerykańska miała 
powiedzieć Chińczykom, że plany wprowadzenia restrykcji kapitałowych wobec chińskich 
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przedsiębiorstw nie są tylko medialnym straszakiem, jaki pojawił się w ostatnich dniach i został (na 
potrzeby samych rynków finansowych) później zdementowany. 

Na co warto zwrócić dzisiaj wieczorem uwagę? Szeroko mówi się o tym, że elementem porozumienia 
handlowego ma być też umowa dotycząca kursu juana. Strona chińska ma nie blokować działań, które 
mogłyby prowadzić do jego umocnienie kosztem słabszego dolara. Analitycy banku Morgan Stanley, których 
cytuje Bloomberg idą nawet dalej próbując porównywać to do słynnego ustalenia Plaza Accord z lat 80-
tych, które doprowadziło do wyraźnego osłabienia kursu dolara względem głównych walut. 

Spójrzmy na wykres dolara do juana offshore (USD/CNH) w nieco dłuższej perspektywie. Oznaczenie 
dla formacji RGR jest dość widoczne i jest „zgodne ze sztuką”. Wskaźniki wyraźnie pokazują, że prawe ramię 
ukształtowało się przy wyraźnych dywergencjach. Przestrzeń do ruchu w dół, zatem raczej jest. A skala? 
Linia szyi dla w/w formacji przebiega w rejonie 7,0660. Potencjalny zasięg z RGR-a to okolice 6,88. Dużo? 
Ten poziom mieliśmy na rynku nie tak dawno, bo pod koniec lipca, po czym kolejna fala tarć pomiędzy USA, 
a Chinami, oraz ciche przyzwolenie chińskich władz do osłabienia juana, doprowadziła do wyraźnej zwyżki 
USD/CNH i wyłamania bariery 7,00. 

 

 

Wykres dzienny USD/CNH 

Drugi, kluczowy wątek na dzisiaj to temat Brexitu. Wczoraj zwracałem uwagę, że Irlandczycy nie 
powinni całkowicie odrzucać oferty Borisa Johnsona. I rzeczywiście, jego spotkanie z Leo Varadkarem 
przyniosło dość optymistyczny wydźwięk. Co obaj panowie ustalili nie wiadomo. Czy Johnson, dla którego 
Varadkar mógł być ostatnią deską ratunku przed scenariuszem rozpisania przedterminowych wyborów 
(pozwoliłyby mu nie złamać prawa i uniknąć scenariusza bezumownego Brexitu) zdecydował się wczoraj 
na kolejne ustępstwa? Szczegóły najpewniej poznamy po dzisiejszym spotkaniu ministra ds. Brexitu, oraz 
szefa unijnych negocjatorów. Kluczowe przede wszystkim będzie to, czy wypracowanie wczoraj 
„ustalenia” Johnsona i Varadkara będą czymś, co będzie można rzeczowo wziąć pod uwagę i 
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przede wszystkim na tyle szybko je „przepracować”, aby stały się podstawą do zawarcia umowy nt. 
Brexitu jeszcze podczas szczytu UE w dniach 17-18 października. Kubeł zimnej wody wylał kilkanaście 
minut temu szef Rady Europejskiej, Donald Tusk stwierdzając, że prezentowane do tej pory propozycje 
Brytyjczyków były mało realistyczne… 

Na wykresie GBPUSD uwagę zwraca 7-miesieczna linia trendu spadkowego, która przebiega przy poziomie 
1,25. Pytanie, czy po wczorajszej, niemalże euforycznej reakcji, rynek dostanie dzisiaj równie „przełomowe” 
informacje, które pozwolą na wyraźne przełamanie w/w poziomu? Czy też może (co statystycznie po takiej 
zwyżce jest bardziej prawdopodobne) zobaczymy mocniejszą korektę w dół? Wyraźna zmienność już 
ma miejsce. 

 

Wykres dzienny GBPUSD 

 

Nota prawna: 

 
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z 
powodu dźwigni finansowej. 72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu 
kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz 
pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. 
 
Prezentowany komentarz został przygotowany w Wydziale Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony 
Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ) tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi 
rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. 
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych 
standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji 
inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania 
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interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności porady 
inwestycyjnej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1768 z póź. zm.), dalej: „Ustawa”, porady prawnej lub podatkowej, 
ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Inwestor 
wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Niniejszy 
komentarz jest publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 
z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu 
do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć 
zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”. Przedstawiony komentarz jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów 
autora według stanu na dzień sporządzenia. Przy sporządzaniu komentarza DM BOŚ działał z należytą starannością 
oraz rzetelnością. DM BOŚ, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, i jego pracownicy nie ponoszą 
odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie niniejszego 
komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe 
powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. Niniejszy komentarz został 
sporządzony w celu udostępnienia klientom DM BOŚ, a także może być udostępniany innym osobom 
zainteresowanym w celu promocji usług świadczonych przez DM BOŚ. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do 
zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ. W przypadku klientów 
DM BOŚ, którzy zawarli Umowę o Opracowania, o której mowa w Regulaminie doradztwa inwestycyjnego i 
sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym 
dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów 
pochodnych (Regulamin), niniejszy raport stanowi Opracowanie w rozumieniu Regulaminu. Regulamin jest dostępny 
na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. 
DM BOŚ jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy. Nadzór nad DM BOŚ sprawuje Komisja Nadzoru 
Finansowego. 
 


