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WALUTY, ZŁOTO, ROPA 

Mocny dolar, ropa i złoto w dół 

EUR/USD - W piątek pojawiły się znacznie lepsze dane z rynku pracy w USA, co przełożyło sie na dalsze 

spadki. Kolejne długoterminowe minimum wypadło na poziomie 1.0841 USD, zamknięcie wypadło na 

poziomie 1.0849 USD. Dziś w nocy kurs euro spadł do 1.0835 USD, po godzinie siódmej doszło do odbicia. 

Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1.0890 USD. Obecnie euro jest notowane blisko szczytu.  

 

Dziś w kalendarzu: 

Strefa Euro - Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa), 00:50 (Japonia) - Saldo rachunku 

bieżącego n.s.a. (JPY) styczeń (61,4 mld, prognoza 288 mld, poprzednio 187,2 mld), PKB (annualizowany), 

fin. IV kw. (1,5%, prognoza 2,2%, poprzednio -2,6%), 08:00 (Niemcy) - Bilans handlu zagranicznego s.a. 

(EUR) styczeń (19,7 mld, prognoza, 21,1 mld, poprzednio 21,6 mld), 09:15 (Szwajcaria) - Sprzedaż detaliczna 

s.a. (m/m) styczeń (poprzednio 1,0%), 10:30 (Strefa Euro) - Indeks Sentix marzec (prognoza 15, poprzednio 

12,4).  

 

PROGNOZA: W krótkim terminie eurodolar może korygować silną przecenę z piątku. Potem oczekuję na 

kolejną falę spadków. Wsparcie znajduje się na poziomie 1.08 USD (wykres 1). Po obronie wsparcia możliwe 

jest kolejne korekcyjne odbicie. W dalszej wielosesyjnej perspektywie oczekuję  spadków. Target fali 

spadkowej szacuję na 1.00-1.05 USD. To może być ostatni dołek w ramach spadków ze szczytu z 2014 roku. 

W dłuższej kilkumiesięcznej perspektywie możliwe jest korekcyjne odbicie.  

Wykres 1. Eurodolar w średnim terminie 

 

GBP/USD W piątek kurs funta silnie spadł. Kilkutygodniowe dno wypadło na poziomie 1.5030 USD, 

zamknięcie nisko. W poniedziałek nastąpiło odbicie. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1.5103 USD. 

Obecnie funt jest notowany blisko szczytu.              PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne 
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odbicie. Po jego zakończeniu oczekuję na powrót na tegoroczne dno (wykres 2). Wsparcie znajduje się w 

rejonie 1.4965 USD, potem możliwe jest kolejne trwalsze odbicie.   

Wykres 2. Funt w relacji do dolara (GBP/USD) 

 

USD/JPY W piątek doszło do wzrostów. Przebity został opór w rejonie 120.35 USD. Kilkutygodniowe 

maksimum wypadło na poziomie 121.26 JPY, zamknięcie po 120.69 JPY. Obecnie dolar jest notowany po 

120.80 JPY (wykres 3).        PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy jest powrót do wsparcia w rejonie 

120.35 JPY, potem może dojść do kolejnej fali wzrostów.  

Wykres 3. Jen w relacji do dolara (USD/JPY) 

 

USD/PLN W piątek osiągnięte zostało kilkuletnie maksimum na poziomie 3.8080 PLN, zamknięcie blisko 

szczytu po 3.8050 PLN. W poniedziałek rano doszło do odbicia na eurodolarze. Przełożyło się to na spadek 

kursu dolara. Lokalne minimum wypadło na poziomie 3.7807 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.7880 

PLN (wykres 4).          PROGNOZA: Dzisiejsze spadki są lokalną korektą. W dalszej wielosesyjnej 

perspektywie oczekuję testu szczytu z 2009 roku na poziomie 3.92 PLN. Może on zostać na jakiś czas 
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przekroczony. Psychologiczna bariera to poziom 4.00 PLN. Sądzę, że te opory powstrzymają blisko 9-

miesięczną falę wzrostów. W dalszej perspektywie, gdy rozpocznie się kilkumiesięczne odbicie na 

eurodolarze, oczekuję na kilkumiesięczne umocnienie złotego względem dolara.  

Wykres 4. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN) 

 

Złoto W piątek kurs złota przebił dno z lutego na poziomie 1190 USD. Nowe kilkumiesięczne minimum 

wypadło bardzo nisko na poziomie 1163 USD, zamknięcie wypadło na poziomie 1166.30 USD. Dziś doszło 

do odbicia. Lokalne maksimum wypadło na poziomie 1173.60 USD, obecnie złoto jest notowane blisko 

szczytu (wykres 5).            PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. Silny opór 

wyznacza połowa korpusu czerwonej świecy na poziomie 1183 USD. Po zakończeniu odbicia oczekuję 

powrotu do listopadowego dna na poziomie 1131 USD. Korpusy świec znajdują sie w okolicy 1140 USD.  

Wykres 5. Kontrakty CFD na złoto 
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Ropa Z czwartkowego szczytu na poziomie 52.37 USD nastąpiła realizacja zysków. W piątek silny dolar 

przełożył się na dalsze spadki. Dzienne minimum wypadło na poziomie 48.93 USD, zamknięcie po 49.72 

USD. Dziś doszło do odbicia do 49.84 USD, obecnie ropa jest notowana blisko szczytu (wykres 6). 

Wykres 6. Kontrakty CFD na ropę 

 

PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest już raczej korekcyjne odbicie. W takim razie opór w rejonie 

50.65 USD powinien być poza zasięgiem popytu. W dalszej perspektywie oczekuję spadków. Trwałe 

przebicie wsparcia w rejonie 49 USD otworzy drogę do spadków na styczniowe minimum (43.60 USD) i 

niżej. Target szacuję na 40 USD. Wtedy ze szczytu z 2014 roku zobaczymy dużą 5-falową strukturę. Ropa 

będzie gotowa do wielomiesięcznego odbicia.   

 

Sławomir Dębowski 

Dział Analiz Globtrex.com  

 

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.  

 

 

 

 


