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EUR-USD, dane dzienne Informacje gospodarcze 
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W kraju: 
 
Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie RPP. 
 
Rząd nie planuje ustawy regulującej ceny energii w 2020 roku. - minister 
rozwoju J. Emilewicz. Minister mówiła o możliwej skali podwyżek w wysokości 
5-7%. 
 
Ze świata 
 
Dziś o 11:00 Eurostat opublikuje wskaźnik PPI dla strefy euro za październik.  
 
EBC będzie stale monitorować skutki uboczne polityki banku - prezes EBC  
C. Lagarde. W ocenie szefowej EBC, wzrost gospodarczy w strefie euro 
pozostaje słaby, jednak konsumpcja trzyma się nieźle. Lagarde dodała, że 
EBC będzie stanowcze w przywracaniu stabilności cen w strefie euro. 
Jednocześnie zasygnalizowała, iż może dojść do rewizji strategii EBC wobec 
nowych wyzwań otoczenia makroekonomicznego. 
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USD-PLN, dane dzienne 
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CHF-PLN, dane dzienne 
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Rynek walutowy i rynek akcji Komentarz 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek walutowy %

EUR-PLN 4,2860 -0,65

USD-PLN 3,8685 -1,17

CHF-PLN 3,9014 -0,32

EUR-USD 1,1077 0,56

Rynek akcji pkt %

WIG20 2 122 -1,70

DAX 12 965 -2,05

DJIA 27 783 -0,96

TOPIX 1 707 -0,45  

 

PMI wciąż straszy 
 
W poniedziałek IHS Markit opublikował listopadowy PMI produkcji 
przemysłowej dla Polski. Wskaźnik odreagował po fatalnym październikowym 
odczycie (najniższym od blisko 10 lat), ale wciąż pozostaje na niskich 
poziomach. Konsensus rynkowy zakładał odbicie z 45,6 w październiku do 
46,3, podczas gdy odnotowano 46,7. O ile lekkie przebicie oczekiwań wygląda 
lekko pozytywnie to szczegóły raportu już mają wydźwięk pesymistyczny. Pod 
kątem zatrudnienia opinie menadżerów sugerują piąty z rzędu miesiąc spadku 
zatrudnienia. Spowolniło tempo spadku zamówień (główna przyczyna odbicia 
wskaźnika) i produkcji, ale negatywne dynamiki pozostają wysokie. Ceny 
wyrobów gotowych wzrosły tylko nieznacznie i trwa dostosowanie kosztowe – 
inflacja kosztów była najsłabsza od trzech lat, przy jednoczesnym zmniejszeniu 
presji na moce przerobowe. Słabe nastroje w sektorze odzwierciedla trzeci z 
rzędu negatywny rekord Wskaźnika Przyszłej Produkcji. 
 
Podwyżki cen prądu dla odbiorców indywidualnych od 2020? Taką 
możliwość sugeruje wczorajsza wypowiedź minister rozwoju J. Emilewicz. 
Skala może sięgnąć 5-7%. Informacja pozostaje w sferze hipotez, ale jest to 
czynnik proinflacyjny na przyszły rok – jeśli się zrealizuje doda kilka 
dziesiątych p.p. do CPI. Wiadomość podkręca emocje przed rozpoczynającym 
się dziś posiedzeniem RPP - przypominamy, iż ostatnie projekcje DAE NBP były 
konserwatywne i nie zakładały abolicji podwyżek cen prądu dla gospodarstw 
domowych na ‘20. Nie zakładały jednak też 10% akcyzy na alkohol i tytoń. 
 
Rozczarowanie sektorem przemysłowym w USA wyraźnie zmieniło 
bieżące nastroje na rynkach w poniedziałek – Wall Street zaliczyła solidną 
korektę spadkową, taniał dolar. Zmianę sentymentu przyniósł gorszy od 

oczekiwań ISM przemysłu za listopad, konsensus zakładał odbicie do 49,2% z 
48,3% w październiku, a zanotowano lekkie cofnięcie do 48,1%. Słabo wypadł 
popyt – głównie na skutek szybszego spadku zamówień, przy zamówieniach 
eksportowych wracających w rejony recesyjne. Konsumpcja, mierzona 
subindeksami zatrudnienia i produkcji, pozytywnie kontrybuowała do indeksu 
głównego, ale wciąż pozostawała poniżej 50%. Nadal tematem, który 
najbardziej psuje nastroje menadżerom logistyki w sektorze produkcyjnym 
USA jest kondycja globalnego handlu.  
 
EUR-USD z efektowną reakcją na rozczarowujący ISM przemysłu. Ruch 
w górę na EUR-USD i rozpiętość dziennych wahań sięgająca blisko 1 figury 
rzuca się w oczy na wykresie. Najbliższy opór to 1,11 – w kalendarium jednak 
nie widać potencjalnego paliwa dla takiego ruchu.  
 
EUR-PLN wyraźnie spada przy akompaniamencie słabszego dolara. Wsparcie 
stanowiły również ww. doniesienia o możliwych podwyżkach cen prądu dla 
gospodarstw domowych w ’20 (ergo wyższe CPI > ergo mniej przestrzeni dla 
luźnej polityki monetarnej). Tym samym EUR-PLN zdecydowanie przerwał 
korektę wzrostową. Dziś czeka nas raczej ‘ubicie’ zdobytych poziomów. 
 
Zawężenie spreadu do Bundów. Na rynkach bazowych dług nie skorzystał z 
poniedziałkowego powrotu globalnej awersji do ryzyka. Dziesięcioletnie Bundy 
osłabły o blisko 8 p.b. Krajowy odpowiedni benchmark nie reagował i spread 
zawęził się o kolejne 7 p.b. 
 
We wtorek opublikowany zostanie październikowy PPI dla strefy euro 
 
PMI produkcji przemysłowej dla Polski 

 
(źródło:Thomson Reuters) 

 

Rynek pieniężny i rynek długu 

poziom
zmiana 

dzienna

Rynek pieniężny % p.b.

1M WIBOR 1,63 0

3M WIBOR 1,71 0

6M WIBOR 1,79 0

Obligacje skarbowe, PLN % p.b.

2Y 1,40 0

5Y 1,76 1

10Y 2,02 0
 

poziom
zmiana 

dzienna

Spread PL vs DE p.b. p.b.

DE2Y 202 -1

DE5Y 231 -3

DE10Y 230 -7

Spread PL vs US p.b. p.b.

US2Y -21 -1

US5Y 10 -3

US10Y 18 -6  
 

Krzywa rentowności PLN 
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PL 10Y Yield (%) lo; Spread PL10Y vs DE10Y po 
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Źródło: Thomson Reuters 
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Istotne wydarzenia w bieżącym tygodniu 

 
 

Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio

Poniedziałek

2:45 Chiny Indeks PMI dla przemysłu listopad 51,8 51,5 51,7

9:00 Polska Indeks PMI dla przemysłu listopad 46,7 46,3 45,6

9:00 Francja Indeks PMI dla przemysłu listopad 51,7 51,6 50,7

9:30 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu listopad 44,1 43,8 42,1

10:00 strefa euro Indeks PMI dla przemysłu listopad 46,9 46,6 45,9

15:00 strefa euro Wystpienie publiczne prezes EBC (C. Lagarde)

15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu listopad 52,6 52,2 51,3

16:00 USA Indeks ISM dla przemysłu listopad 48,1 49,2 48,3

Wtorek

11:00 strefa euro Inflacja producencka PPI r/r, % październik -1,8 -1,2

Środa

0:00 Polska Decyzja RPP ws. stóp procentowych, % grudzień 1,5 1,5

2:45 Chiny Indeks PMI dla usług listopad 51,2 51,1

9:50 Francja Indeks PMI dla usług listopad 52,9 52,9

9:55 Niemcy Indeks PMI dla usług listopad 51,3 51,3

10:00 strefa euro Indeks PMI dla usług listopad 51,5 51,5

13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % listopad 1,5

14:15 USA Raport ADP, tys. listopad 140,0 125,0

15:45 USA Indeks PMI dla usług listopad 51,6 51,60

16:00 USA Indeks ISM dla usług listopad 54,5 54,7

16:00 Polska Komunikat po posiedzeniu RPP

16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk listopad -1500,0 1572,0

Czwartek

0:00 strefa euro Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)

8:00 Niemcy Zamówienia w przemyśle w.d.a. r/r, % październik -4,7 -5,4

11:00 strefa euro PKB s.a., % 3Q 1,2 1,2

11:00 strefa euro Sprzedaż detaliczna w.d.a. r/r, % październik 2,2 3,1

13:30 USA Raport Challengera r/r, % listopad -33,5

14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. listopad 215,0 213,0

14:30 USA Bilans handlu zagranicznego  mld USD październik -48,6 -52,5

16:00 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m, % październik 0,6 0,6

16:00 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, % październik 0,6 0,6

16:00 USA Zamówienia w przemyśle m/m, % październik 0,3 -0,6

Piątek

0:00 strefa euro Spotkanie ministrów finansów UE (ECOFIN)

8:00 Niemcy Produkcja przemysłowa w.d.a. r/r, % październik -3,6 -4,3

14:30 USA Stopa bezrobocia, % listopad 3,6 3,6

14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, tys. listopad 190,0 128,0

14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym, tys. listopad 179,0 131,0

16:00 USA Indeks Uniwersytetu Michigan grudzień 97,0 96,8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo 
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo 
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie 
wst. - odczyt wstępny 
rew. - odczyt zrewidowany 
fin. - odczyt finalny 
 
Powyższy materiał został przygotowany przez Dział Analiz Makroekonomicznych Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 

0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731, kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego 
opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Działu Analiz Makroekonomicznych Alior Bank S.A. jest zabronione. 

 

Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. W szczególności informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej 
umowy o doradztwo inwestycyjne.  

 

Podejmując decyzje inwestycyjne Klient powinien kierować się własną, niezależną oceną. Raport rynkowy stanowi jedynie jedno z dostępnych źródeł informacji, 

które Klient może wykorzystać. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych. 
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Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Raport rynkowy został sporządzone z rzetelnością i starannością przy 

zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Dział Analiz Makroekonomicznych za wiarygodne. 

 
Źródłem danych są PAP, Thomson Reuters, Bloomberg, GPW, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. 


