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RYNEK WALUTOWY, ZŁOTO i ROPA 

EUR/USD – nadal wysoko, odbicie na złocie 

EUR/USD – W poniedziałek doszło do dalszych wzrostów. Nowe lokalne maksimum wypadło na poziomie 

1.3745 USD. Po godzinie 20-tej nastąpiła realizacja zysków. Zamknięcie nieznacznie niżej po 1.3735 USD. 

Dziś w nocy doszło do wzrostu do kolejnego szczytu na poziomie 1.3767 USD. Po godzinie 3-ciej nastąpił 

zwrot na południe. Obecnie euro jest notowane po 1.3745 USD.  

Dziś w kalendarzu: 01:30 (Australia) - Kredyt hipoteczny (m/m), październik (1%, prognoza 1%, poprzednio 

3,5%), Indeks zaufania biznesu, listopad (5, poprzednio 6), 06:00 (Japonia) - Indeks zaufania konsumentów, 

listopad (42,5, prognoza 44, poprzednio 41,2), 06:30 (Chiny) - Produkcja przemysłowa (r/r), listopad (10%, 

prognoza 10,1%, poprzednio 10,3%), Sprzedaż detaliczna (r/r), listopad (13,7%, prognoza 13,3%, 

poprzednio 13,3%), 08:45 (Francja) - Produkcja przemysłowa (m/m), październik (-0,3%, prognoza 0,1%, 

poprzednio -0,3%), 10:00 (Włochy) - Produkcja przemysłowa (m/m), październik (prognoza 0,2%, 

poprzednio 0,2%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Bilans handlu zagranicznego (GBP), październik (prognoza -9,35 

mld, poprzednio -9,816 mld), Produkcja przemysłowa (m/m), październik (prognoza 0,3%, poprzednio 

0,9%), 11:00 (Włochy) - PKB, fin. (k/k), III kw. (prognoza -0,1%, poprzednio -0,3%), 13:00 (Strefa Euro) - 

Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 16:00 (USA) - Zapasy hurtowników (m/m), październik 

(prognoza 0,3%, poprzednio 0,4%), 22:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -

12,4 mln brk).  

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest dokończenie spadków z nocnego szczytu. Jeszcze dziś euro 

może ponownie ruszyć w górę i nieznacznie przekroczyć nocny szczyt. Wtedy z dna z początku grudnia 

kompletna będzie 5-falowa struktura i będziemy gotowi na zwrot na południe. Krytyczne jest wsparcie w 

okolicy 1.3620 USD. Przełamanie tego poziomu może zakończyć odbicie z listopadowego dna. W 

przeciwnym wypadku jest jeszcze nowy szczyt (wykres 1).  

Wykres 1. Eurodolar w perspektywie krótkoterminowej 

 

PROGNOZA (długi termin): Z lipcowego dna widoczna jest wzrostowa trójka wyższego rzędu (A-B-C). 

Krytyczne wsparcie w rejonie 1.3380-1.3400 USD zostało nieznacznie naruszone i nastąpiło bardzo silne 
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odbicie (wykres 2). Wcześniej czy później powinno dojść do mocniejszego ruch w dół. Krytyczne wsparcie 

znajduje się w rejonie 1.3620 USD. Rozbicie tego wsparcia wygeneruje sygnał do poważniejszej przeceny. 

Wykres 2. Eurodolar w perspektywie średnioterminowej 

 

USD/PLN – W czwartek kurs dolara przełamał wsparcie w rejonie 3.0825 PLN. W poniedziałek osiągnięte 

zostało dno na poziomie 3.0400 PLN, zamknięcie po 3.0412 PLN. Dziś kurs dolara spadł do 3.0319 PLN. 

Obecnie dolar jest notowany po 3.0425 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest odbicie. Silny 

opór znajduje się w okolicy 3.0820 PLN. Nieudana próba jego przełamania może doprowadzić do dalszych 

spadków (wykres 3). Długoterminowe minimum znajduje się na poziomie 3.0150 PLN. W dalszej 

perspektywie spodziewam się  na mocniejsze odbicie i powrót w rejon listopadowego szczytu.  

Wykres 3. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN) 

 

EUR/PLN – Po wielu nieudanych próbach pokonania silnego oporu w rejonie 4.20 PLN, w czwartek doszło 

do spadku do 4.1804 PLN, dziś dno wypadło na poziomie 4.1746 PLN. Obecnie euro jest notowane po 
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4.1817 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest niewielkie odbicie, potem oczekuję na spadki do 

wsparcia w rejonie 4.16 PLN (wykres 4).  

Wykres 4. Euro w relacji do złotego (EUR/PLN) 

 

Kontrakty CFD na złoto – Tydzień temu w środę kurs złota ruszył mocniej w górę. Dzienne maksimum 

wypadło na poziomie 1250.10 USD, potem doszło do sporego cofnięcia do 1216.70 USD, piątkowe 

zamknięcie wypadło na poziomie 1628.40 USD. W poniedziałek nastąpiły dalsze wzrosty. Dzienne 

maksimum wypadło na poziomie 1242.60 USD, dziś doszło do dalszych wzrostów do 1248 USD. Obecnie 

kontrakty są notowane blisko maksimów. PROGNOZA: Odbicie ze środowego dna (1211 USD) jest w mojej 

ocenie falą czwartą. W krótkim terminie możliwe są wzrosty w rejon 1250-1255 USD, potem dalsze spadki. 

To może skutkować powrotem w rejon tegorocznego dna na poziomie 1180 USD (wykres 5) i dopiero 

potem zobaczymy trwalsze wielosesyjne odbicie.  

Wykres 5. Kontrakty CFD na złoto 
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Kontrakty CFD na ropę – Z dna na poziomie 91.80 USD rozpoczęło się silne odbicie. Po kilku sesjach 

konsolidacji dziś doszło do dalszych wzrostów. Szczyt wypadł na poziomie 98.70 USD, obecnie kontrakty są 

notowane po 98.45 USD. 

Wykres 6. Kontrakty CFD na ropę 

 

PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję na korekcyjne cofnięcie (wsparcie jest w okolicy 98 USD), potem 

możliwy kolejny ruch w górę. W dalszej perspektywie możliwy byłby mocniejszy  w rejon 95.50-96.00 USD 

(wykres 6). Po zakończeniu korekty oczekuję dalszych wzrostów.  

 

Sławomir Dębowski 

Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl 

 

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

(Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień 

sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.  

Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych 

instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz 

przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.  

 


