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TO BYŁO WAŻNE I MOŻE BYĆ NADAL ISTOTNE… 
  
 

 #DOLAR NIE ZDOŁAŁ UTRZYMAĆ WZROSTÓW Z POPRZEDNIEGO TYGODNIA, CHOCIAŻ KOREKTA 
BYŁA PŁYTKA. Zwłaszcza, w zestawieniu z rentownościami amerykańskich obligacji rządowych, które 
spadały od początku tygodnia. Wsparciem dla USD była, zatem pojawiająca się niepewność, co do dalszego 
scenariusza relacji amerykańsko-chińskich. Zeznania szefa FED przed Kongresem nie miały większego 
znaczenia – Powell podtrzymał wcześniejszy przekaz (z końca października) sugerujący, że FED nie widzi 
przesłanek do tego, aby spieszyć się z kolejnymi cięciami stóp. Podobne wnioski dały odczyty danych – 
inflacji, sprzedaży detalicznej, oraz produkcji przemysłowek. Przyszły tydzień będzie mniej obfitujący w 
konkretne publikacje, wprawdzie w środę poznamy zapiski z ostatniego posiedzenia FED, ale ważniejsze 
mogą okazać się szacunki indeksu PMI za listopad (w piątek). 
 

 #MIESZANE WSKAZANIA DLA EURO, KTÓRE ZA BARDZO NIE MOŻE SIĘ OKREŚLIĆ. Dane makro 
(zwłaszcza niemieckie PKB za III kwartał) nie wypadły źle, a ze strony EBC (Louis de Guindos) napłynęły 
informacje, że ryzyko recesji w strefie euro jest bardzo niskie. Mimo tego rynek nie dostrzega za bardzo 
czynników, które mogłyby doprowadzić do bardziej zauważalnego ożywienia w gospodarce i tym samym 
uciąć spekulacje dotyczące dalszego luzowania polityki przez EBC (a takowe wciąż się pojawiają niezależnie 
od istniejących podziałów w Radzie Gubernatorów). W przyszłym tygodniu kluczowe mogą być zapiski z 
październikowego posiedzenia EBC (czwartek), oraz listopadowe szacunki indeksów PMI (piątek). 
 

 #FUNT JEST JEDNYM ZE ZWYCIĘZCÓW TYGODNIA. Brytyjską walutę wsparło oświadczenie szefa Partii 
Brexitu, że nie wystawi kandydatów w okręgach wyborczych, gdzie ostatnio mandat zdobył przedstawiciel 
Partii Konserwatywnej, co zwiększyło szanse na osiągnięcie większości przez partię Borisa Johnsona w 
grudniowych wyborach parlamentarnych. Na większe odbicie funta nie pozwoliły jednak słabsze dane makro 
(sprzedaż detaliczna była najgorsza od lat), które podtrzymują oczekiwania na cięcie stóp przez BOE w 
pierwszej połowie przyszłego roku. 
 

 #JEN I FRANK TO KOLEJNI Z GRUPY ZWYCIĘZCÓW. Presję na safe-haven stwarzała niepewność 
związana z relacjami USA-Chiny. 
 

 #NAJMOCNIEJSZĄ WALUTĄ OKAZAŁ SIĘ JEDNAK DOLAR NOWOZELANDZKI, KTÓRY ZYSKAŁ PO 
DECYZJI RBNZ, KTÓRY NIE ZDECYDOWAŁ SIĘ NA CIĘCIE STÓP. Z komunikatu towarzyszącego tej 
decyzji wynikało też, że bank centralny przesuwa się bardziej w stronę neutralnego nastawienia. 
 

 #NA PRZECIWLEGŁYM BIEGUNIE ZNALAZŁ SIĘ DOLAR AUSTRALIJSKI, KTÓRY MOCNO STRACIŁ 
PO ROZCZAROWUJĄCYCH DANYCH Z RYNKU PRACY. Zatrudnienie w październiku nieoczekiwanie 
spadło o 19 tys., a stopa bezrobocia wzrosła do 5,3 proc. W tym kontekście protokół z ostatniego posiedzenia 
RBA, który poznamy w najbliższy wtorek, może być śledzony z większą uwagą. 
 

 #GORZEJ RADZIŁ SOBIE CHIŃSKI JUAN. PO TYM JAK W POPRZEDNIM TYGODNIU KURS USDCNH 
SPADŁ W OKOLICE 6,95, TO W OSTATNICH DNIACH POWRÓCIŁ DO 7,03. Zaszkodziły gorsze dane z 
Chin (produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna), oraz obawy, co do rzeczywistych szans na zawarcie 
porozumienia z USA, co pozwoliłoby uniknąć wyższych ceł w połowie grudnia. 
 

 #ZŁOTY POZOSTAŁ SŁABY WRAZ Z WALUTAMI REGIONU, CHOCIAŻ W KOŃCU TYGODNIA 
POJAWIŁO SIĘ ODBICIE ZA SPRAWĄ NIEZNACZNEJ POPRAWY GLOBALNEGO SENTYMENTU. 
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Dane PKB z Polski wypadły gorzej (3,9 proc. r/r w III kwartale), co podbija oczekiwania przed 
przyszłotygodniowymi odczytami dotyczącymi produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej (piątek). 
 

 
WYKRES TYGODNIA: AUD/NZD – rzadko spotykana sytuacja 
 
 
Rzadko dochodzi do sytuacji, kiedy notowania AUD i NZD wyraźnie się ze sobą rozjeżdżają, a tak stało się 
w zeszłym tygodniu, co dobrze obrazuje imponująca, czarna świeca. Co dalej? Waluty Antypodów są 
pośrednio zależne od przebiegu relacji USA-Chiny, także lepsze wieści rokujące nadzieje, będą przyjęte 
lepiej i odwrotnie. W krótkim terminie mamy natomiast publikację zapisków z ostatniego posiedzenia RBA 
we wtorek, co może budzić pewne, moim zdaniem nie do końca uzasadnione obawy. Tym samym 
potencjalne przesilenie może pojawić się dopiero po tej publikacji. Niemniej taka czarna świeca może 
zapowiadać, że dodatnia korelacja między AUD, a NZD tak szybko nie powróci… 
 
 
 

 
 
 
Wykres dzienny AUD/NZD 
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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 
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. 
 


