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Wydarzenia minionego tygodnia 
  

USA 
 czerwcowy bilans handlowy -56,8 

mld USD 
 lipcowa sprzedaż detaliczna -

0,10% m/m 
 inflacja CPI za lipiec 5,60% y/y 
 lipcowa produkcja przemysłowa 

0,20% m/m 
Euroland 

 czerwcowa produkcja 
przemysłowa -0,50% y/y 

 dynamika PKB za 2Q 2008 1,50% 
y/y 

Niemcy:  
 dynamika PKB za 2Q 2008 1,30% 

y/y 
 inflacja CPI za lipiec 3,30% y/y%,  

Wielka Brztania:  
 inflacja CPI w Wielkiej Brytanii za 

lipiec 4,40% 
Japonia:  

 inflacja CGPI za lipiec 7,10% 
 lipcowa produkcja przemysłowa 

0,00% y/y 
 dynamika PKB za 2Q 2008 -2,40% 
 czerwcowy bilans handlowy 252,1 

mld JPY  
  
 
 
 
 
 
 

Raport przygotowuje 
 
 

Jacek Maliszewski 
Główny Ekonomista Alpha Financial Services 
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Eur/Usd – wybicie z konsolidacji w kierunku 1,46 
  
Tydzień temu wspominałem, iż: „Jak świat 
długi i szeroki wszyscy pragnęli tylko jednego 
– by jak najszybciej kupić Dolara. Sądzę, iż w 
znacznej części popyt na „zielonego” pochodził 
ze strony zamykających swe krótkie pozycje 
dolarowe. Prawdziwy popyt na Dolara zacznie 
się pojawiać dopiero teraz – gdy wyjaśnił się 
średnioterminowy kierunek ruchu. Idziemy na 
południe – przynajmniej do poziomu 1,45-
1,46, co wynika z zasięgu spadku po wybiciu 
się z formacji konsolidacji, czy tez formacji 
podwójnego szczytu.”. 
 
Parę akapitów dalej dodałem jeszcze, iż: „Tam 
też [w okolicach 1,4550-1,4600] przebiegać 
będzie siedmioletnia linia trendu rosnącego. 
Przypuszczam, iż tak ważnej linii trendu rynek 
nie zdoła pokonać z marszu. Należy więc 
przyjąć założenie, iż właśnie tam rozegra się 
kolejna ważna bitwa pomiędzy obstawiającymi 
silnego Dolara oraz obstawiającymi słabego 
Dolara.”. 
 
Wszystko wskazuje na to, iż właśnie w 
okolicach tego wsparcia zakończy się obecna 
fala spadkowa, po czym rynek może wykonać 
dość spore odbicie w górę – nawet w okolice 
1,51-1,52. Rzecz jasna nie grałbym długich 
pozycji pod taki scenariusz, ale warto 
zastanowić się nad zrealizowaniem zysków. 
Najlepiej poprzez zakupienie opcji CALL 1,50 i 
sfinansowanie zakupu tych opcji wystawieniem 
opcji CALL 1,54 o dalszym terminie wygasania 
oraz o wyższym nominale. W ten sposób 
ochronimy wypracowane zyski z krótkich 
pozycji. 
 
Warto jednak pomyśleć, co się stanie, jeśli 
linia 7-letniegotego trendu zostanie przebita. 
Wtedy to moglibyśmy zacząć mówić o 
zakończeniu siedmioletniego okresu osłaniania 
Dolara. Poniżej wykresów zamieściłem tabelkę 
odzwierciedlającą poprzedni proces 
odwracania wieloletniego trendu na rynku 
Eur/Usd (przypomnę, iż wtedy zmieniał się 

trend ze spadkowego na wzrostowy). Jak 
widzimy cały proces trwał rok i osiem miesięcy 
i przebiegał w kilku średnioterminowych 
falach. Gdyby przyjąć założenie, iż obecnie 
będziemy mieli do czynienia z podobnym 
procesem odwracania trendu, to przebiegałoby 
to w sposób następujący: 

1. Spadek trwając do listopada-grudnia do 
poziomu z okoli 1,3350, 

2. Wzrostowa fala korygująca trwająca do 
maja-czerwca 2009 do poziomu z okolic 
1,5100, 

3. Kolejna fala spadkowa trwająca do 
lipca-sierpnia 2009 do poziomu z okolic 
1,3300-1,3350, 

4. Kolejna fala korekcyjna w górę do 
poziomu 1,4400 trwająca do końca 
2009 roku, 

5. I wreszcie finalne wybicie w dół poniżej 
1,3300 w okolicach kwietnia 2010, co 
byłoby ostatecznym sygnałem 
potwierdzającym nowy wieloletni trend 
umacniania dolara. 

 
Czy tak się stanie? Nie przykładałbym zbyt 
wielkiej wiary tego typu prognozom. Ot taka 
mała ciekawostka, którą jednak warto brać 
pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych. 
 
Póki co skupmy uwagę na przyszłym tygodniu, 
gdyż lada chwila może pojawić się spore 
odbicie w górę. Gdyby jednak linia trendu 
pękła i rynek spadł poniżej 1,45, zacznie się 
rzeź. Rzeź tych wszystkich, którzy 
powystawiali spore ilości opcji PUT. Teraz 
inwestorzy tacy są zmuszeni odkupić te opcje. 
Pamiętajmy też, iż długoterminowe ruchy cen 
wywoływane są w głównej mierze procesem 
zamykania pozycji opcyjnych. Według badań 
International Bank of Settlement (Bank 
Rozliczen Międzynarodowych), na każdego 
Dolara transakcji na rynku kasowym przypada 
około 20-25 Dolarów otwartych pozycji na 
rynku opcji walutowych. To potężna siła. Gdy 
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tylko rynek schodzi na coraz niższe poziomy, 
kolejne opcje PUT zaczynają wchodzić w cenę 
zmuszając wystawców do ubezpieczenia ich 
albo poprzez otwarcie krótkich pozycji futures, 
albo poprzez odkupienie opcji PUT z 
jednoczesnym wystawieniem podwójnego lub 
potrójnego nominału opcji PUT o niższej cenie 
wykonania oraz dalszym terminie wygasania 
tak, aby transakcja była zero-kosztowa pod 
względem zapłaconej i otrzymanej premii. 
 

Rynek plotkuje, iż takie olbrzymie ilości opcji 
PUT wystawił Rządowy Fundusz Inwestycyjny 
Chin oraz Bank Centralny tego kraju. Gdyby to 
było prawdą, Chińczycy mogą zostać zmuszeni 
do kupienia olbrzymiej ilości Dolarów. 
 
Warto obserwować zachowanie rynku. Rozwój 
wydarzeń może być naprawdę bardzo 
pasjonujący. 
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Tabela – Proces odwracania trendu długoterminowego Eur/Usd 
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Koszyk/Pln – szansa nawet na 2,89 na Koszyku 
  
Diagnoza: 
Korekta wzrostowa jest bardzo dynamiczna. 
Przebity został bardzo ważny poziom 3,27 
Złotego za Euro oraz 2,22 Złotego za Dolara, 
co otworzyło drogę na wyższe poziomy w 
kierunku 3,46 na Euro-Złotym oraz 2,30-2,37 
Dolar-Złotym (szeroki przedział wynika z 
założenia, iż Eur/Usd w tym czasie oscylować 
może w przedziale 1,46-1,50). Jeśli w 
najbliższych dniach zostanie jeszcze 
przełamany ważny poziom 3,35-3,36 na Euro-
Złotym, to droga w kierunku 3,46 stanie 
otworem. 
 
Obecna korekta przypomina korekty sprzed 2-
3 lat, kiedy to na równie silnie wyprzedanym 
rynku odbicia w górę trwały 2-3 miesiące i 
miały zasięg 30-40 groszy licząc od dna do 
szczytu. 
 
Fatalne dane makroekonomiczne na temat 
bilansu handlowego Polski sprawiają, iż kapitał 
spekulacyjny może na dłużej wyjść z naszego 
kraju i powrócić dopiero pod koniec roku 
kalendarzowego. Warto jeszcze wspomnieć, iż 
16% wzrost eksportu (licząc rok do roku) 
liczonego w Euro przy 16% spadku kursu 
Euro-Złoty w ciągu roku oznacza, iż eksport 
wyrażony w Złotych nie zmienił się 
nominalnie, a przy uwzględnieniu inflacji spadł 
realnie o 5%. Innymi słowy eksporterzy 
musieli się o 16% więcej napracować, by 
osiągnąć takie same przychody ze sprzedaży 
towarów i usług.            
 
Zalecenia:  
1. Krótkoterminowe zabezpieczenie się przed 
ryzykiem dla eksporterów i importerów: 
 

 Eksporterzy Euro – Czekamy z 
przeprowadzeniem dużych transakcji 
zabezpieczających stosując strategię 
trailing stop-loss opisywaną przeze mnie 
w raportach specjalnych.   

 

 Eksporterzy dolarowi – Czekamy z 
przeprowadzeniem dużych transakcji 
zabezpieczających stosując strategię 
trailing stop-loss opisywaną przeze mnie 
w raportach specjalnych. 

   
 Importerzy dolarowi -  po 

zabezpieczeniu się do końca roku 
opcjami CALL 2,14 (niektórzy bardziej 
przezorni kupili opcje CALL 2,14 
zabezpieczając się aż do czerwca 2009) 
ze spokojem obserwujemy wydarzenia. 
Dopóki kurs Dolara jest powyżej 2,14 
wykonujemy opcje CALL. Jeśli kurs 
Dolara spadnie poniżej 2,14 będziemy 
kupować walutę po kursie spot 
pozostawiając sobie opcje CALL w 
portfelu z myślą o sprzedaniu ich po 
lepszych cenach w przyszłości.    

 
 Importerzy Euro – po zabezpieczeniu 

się do końca roku opcjami CALL 3,30 
(niektórzy bardziej przezorni kupili 
opcje CALL 3,30 zabezpieczając się aż 
do czerwca 2009)  ze spokojem 
obserwujemy wydarzenia. Dopóki kurs 
Euro jest poniżej 3,30 kupujemy walutę 
po kursie spot pozostawiwszy sobie 
opcje CALL 3,30 na czarną godzinę.      

 
2. Długoterminowe zalecenia dla 
oszczędzających i kredytobiorców: 
 

 Oszczędności. Pozbywamy się Euro i 
kupujemy za to Dolary. Od tej pory w 
portfelu utrzymujemy Dolary i Funty w 
proporcji 2/3 Dolar i 1/3 Funt.  

 
 Kredyty. Utrzymujemy kredyty 

wyłącznie złotowe. Ponowne 
przewalutowanie ze Złotych na Franka 
lub na Yena przeprowadzimy dopiero 
pod koniec wakacji – jeśli kurs Euro 
osiągnie poziom 3,35-3,45. 
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Wróćmy ponownie do analizy technicznej. Kurs 
Koszyka zbliżył się do ważnego poziomu 2,81. 
Jeśli poziom ten zostanie złamany, to otworzy 
się droga do wzrostu do 2,84 a nawet 2,89. 
Ewentualne przebicie powyżej 2,90 było by 
zapowiedzią zmiany średnioterminowego 
wzrostu. A to by oznaczało, iż cały 2009 rok 
mógłby przebiegać pod znakiem 
systematycznego osłabiania Złotego. Ale na 
razie to odległa perspektywa. 
 
W krótszym horyzoncie możliwe jest 
pojawienie się korekty o 5-7 groszy od 
bieżących notowań. Lecz po takim 
parodniowym „przysiadzie” rynek powinien 
wykonać jeszcze drugą falę wzrostową w 
kierunku 3,45 Euro-Złoty. 
 
Importerzy, którzy nie zabezpieczyli się przed 
obecnym wzrostem kursów walut powinni 
niezwłocznie kupić opcje CALL 2,30 na Dolarze 
oraz 3,34 na Euro. 
 

Eksporterzy zaś powinni zastosować strategię 
trailing stop – czyli podnosząc zlecenie stop na 
zakup opcji PUT (przypominam, iż kupujemy 
opcje PUT będące 14 groszy w pieniądzu). 
Jeśli obecna korekta wzrostowa okaże się 
początkiem nowego trendu, to być może 
zabezpieczenie takie uda się zrobić nawet 15-
20 groszy wyżej niż bieżące notowania. 
 
Najbliższe 3-4 miesiące powinny być dobre dla 
eksporterów. Rynek nie jest rychliwy, ale 
sprawiedliwy. Po wielu miesiącach posuchy dla 
eksporterów oraz eldorado dla importerów, 
przyszedł czas na odwrócenie ról – 
przynajmniej do października. 
 
Kolejne linie trendu spadkowego są 
przełamywane jak zapałki. Widać wyraźnie, iż 
wraz z umacniającym się na świecie Dolarem 
słabnie nie tylko Złoty, ale wszystkie waluty 
naszego regionu. A to oznacza, iż agresywny 
kapitał spekulacyjny pakuje manatki i 
wychodzi z Polski – najprawdopodobniej w 
kierunku Dolara.        
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A teraz tradycyjnie spójrzmy, jak wyglądały trendy na Koszyku w ostatnich czterech latach.  
 
Rok 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2006 
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Rok 2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2008 
 

 
 Można dostrzec kilka prawidłowości: 
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1) w roku 2005 zatrzymanie spadków 
zanotowaliśmy w okolicach 10-15 grudnia, po czym 
rynek zszedł jeszcze niżej w dniu 31 grudnia. 
Następnie przez cały styczeń trwała 15-groszowa 
korekta wzrostowa. Lecz potem przez sześć 
kolejnych tygodni – aż do początku marca – Koszyk 
spadł o 25 groszy notując twarde dno na wysokości 
3,40 w okolicach 10 marca. Z tego poziomu 
rozpoczęła się wiosenna silna korekta wzrostowa 
trwająca aż do maja-sierpnia (wzrost o 40 groszy z 
poziomu 3,40 do 3,80), 
 
2) w roku 2006 pierwszy lokalny dołek 
zanotowaliśmy w okolicach 15 grudnia, po czym 
rynek zszedł jeszcze niżej w dniu 15 stycznia. Od 
stycznia do końca marca trwała pierwsza korekta 
wzrostowa (wzrost o 20 groszy z poziomu 3,45 do 
3,65). W okresie marzec-kwiecień pogłębiliśmy 
dołek spadając z poziomu 3,65 do 3,40 w 
okolicach 5 maja. Z tego poziomu rozpoczęła się 

mocna wiosenna korekta trwająca do końca lipca 
(wzrost o 30 groszy z poziomu 3,40 do 3,70), 
 
3) w roku 2007 pierwszy lokalny dołek 
zanotowaliśmy w okolicach 15 grudnia, po czym 
rynek rozpoczął noworoczną korektę zakończoną 
26 stycznia. Korekta ta rozpoczęła się z poziomu 
3,32 i zakończyła na 3,50 (czyli 18-groszowy 
wzrost). Dno wiosenne ukształtowało się w 
okolicach 4 maja. Od szczytu (3,50) 
zanotowanego 26 stycznia do dna (3,25) 
zanotowanego 4 maja spadek wyniósł 25 
groszy. 
 
4) w roku 2008 korekty wzrostowe pojawiają się 
mniej więcej w tym samym czasie, co rok temu, 
lecz są znacznie płytsze. W momencie, gdy już 
wszyscy widzieli jedynie dalsze spadki kursów 
walut, przyszła nagle korekta, która może potrwać 
do października i podnieść kurs Koszyka w okolice 
2,90. 
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Eur/Pln – możliwe 3,46 
 
Tydzień temu wspomniałem, iż: „Dochodzą do 
mnie słuchy od znajomych dealerów 
pracujących w bankach, iż wielu importerów 
utrzymuje spekulacyjne krótkie pozycje 
forward oraz ma wystawione opcje CALL o 
dużych nominałach. Przyznam szczerze, iż 
czegoś takiego zupełnie się nie spodziewałem. 
O ile potrafię zrozumieć, iż importer może w 
ogóle się nie zabezpieczać licząc na to, że 
kursy walut będą wiecznie spadać, o tyle 
trudno mi było sobie wyobrazić importera 
otwierającego krótkie pozycje forward oraz 
wystawiającego opcje CALL.”.  
 
Jeśli obecna korekta okaże się czymś 
większym niż tylko 10-12 groszowym ząbkiem 

w górę, wielu takich importerów może popaś w 
poważne kłopoty. 
 
Jeśli tymi importerami są firmy z pierwszej 
dziesiątki polskich przedsiębiorstw (pod 
względem wielkości przychodów) i jeśli 
uczestnicy rynku wiedzą o tym, iż takie 
spekulacyjne pozycje są utrzymywane, może 
zacząć się tak zwane „wyciskanie” – czyli 
podciągnięcie kursów walut na bardzo wysokie 
poziomy i zmuszenie nierozważnych do 
odkupienia wszystkich wystawionych opcji 
CALL z olbrzymimi stratami. 
 
Warto pod takie wyciskanie się podłączyć i 
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spekulacyjnie kupić sporo tanich (out-the-
money) opcji CALL. 
 
Pamiętajmy jednak, iż rynek potrafi być 
zaskakujący. Dlatego też na wszelki wypadek 
warto kupić dodatkowo spekulacyjnie 
dodatkowo opcje PUT. Przykładowo grudniowe 
opcje PUT 3,20 kosztują teraz jedynie dynie 2 
grosze Eksporterzy powinni takie opcje kupić – 
ot tak na wszelki wypadek. 2 grosze to nie 
majątek, a ileż dzięki temu spokoju. 
 
Na razie jednak wstrzymujemy się, zakupami 
opcji PUT stosując strategię trailing stop- czyli 
podnosząc linie obrony. Gdy rynek przestanie 
się piąć w górę i wykona zwrot o 180 stopni, 
zlecenia stop zostaną wykonane i eksporterzy 
kupią wtedy opcje PUT będące 14 groszy w 
pieniądzu oraz dodatkowo opcje PUT poza 
pieniądzem kosztujące 2 grosze. Szczegółowy 
plan działania tradycyjnie już przedstawiam w 

raportach specjalnych, których w ostatnich 
dwóch tygodniach napisałem całkiem sporo. 
 
Jeśli żadna korekta spadkowa się nie pojawi i 
rynek ciurkiem dojdzie w okolice 3,45 wtedy 
można będzie już zastosować transakcję 2/1 
które stosowaliśmy na początku wakacji. 
Przypomnę, iż polega to na kupieniu szybko 
wygasających opcji PUT mających kurs 
wykonania 10 groszy wyższy niż kurs spot i 
sfinansowanie zakupu tych opcji poprzez 
wystawienie podwójnej ilości opcji CALL o 
takim samym kursie wykonania, lecz z dalekim 
terminem wygasania.  
 
Dalszy plan takiej strategii przewiduje 
odkupienie wystawionych opcji CALL, gdy tylko 
pojawi się mocniejsza korekta spadkowa.  
 
Na wykresie świec tygodniowych zaznaczyłem 
trzema fioletowymi pionowymi liniami korekty 
podobne do obecnie trwającej.        
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Usd/Pln – szansa na wzrost do 2,40 jeszcze w tym roku 
 

Sytuacja na Dolarze z mieniła się 
diametralnie. Jeszcze niedawno 
obawialiśmy się, że kurs „zielonego” może 
spaść poniżej poziomu 2 Złotych pchany 
spekulacyjnymi transakcjami sprzedaży 
Dolara. Wystarczył jednak spadek kursu 
Eur/Usd poniżej ważnego poziomu 1,53, by 
wszystko się odmieniło. Nagle okazało się, 
że „król jest nagi”, że Złoty wcale nie musi 
być tak silny, a Dolar tak słaby.  
 
Ruszyliśmy mocno w górę przełamując 
wszystkie kolejne opory techniczne. 
Momentami widać było objawy paniki ze 
strony tych, którzy pozaciągali pożyczki w 
Dolarach, by je sprzedać za inne waluty i 
za te inne waluty kupić aktywa. Teraz 
wszystkie inne aktywa (złoto, ropę, miedź, 
waluty naszego regiony) są sprzedawane 
by odzyskać Dolary i spłacić pożyczki tam 
zaciągnięte. 
 

Ta pierwsza fala umacniania Dolara jest 
więc w głównej mierze efektem zamykania 
krótkich spekulacyjnych pozycji w Dolarze. 
Później gdy przyjdzie korekcyjne osłabienie 
Dolara, powinien pojawić się inny popyt na 
Dolara – popyt ze strony tych którzy 
zaczną kupować Dolara licząc na to, że da 
to zysk. 
 
Z technicznego punktu widzenia w tym 
roku jeszcze kurs Dolara może podskoczyć 
nawet w okolice 2,40-2,50. Jednak z uwagi 
na wielkie rozgrzanie rynku równie 
prawdopodobny jest mocny ruch w dół w 
kierunku 2,15. Nie powinniśmy jednak 
zejść niżej. Jeśli takie cofnięcie do 2,15 się 
pojawi warto wykorzystać okazję do 
spekulacyjnego dokupienia opcji CALL. 
 
Jeśli nie pojawi się korekta, lecz ciurkiem 
dotrzemy w okolice 2,30, eksporterzy 
powinni zastosować strategię 2/1 kupując 
PUT 2,42 i wystawiając podwójnie CALL 
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2,42 – zgodnie z opisami w raportach 
specjalnych. Opcje CALL trzeba jednak 
odkupić gdy tylko później pojawi się jakaś 
10 groszowa korekta spadkowa. 
 
Warto jeszcze się zastanowić nad 
długoterminowymi perspektywami dla 
Dolara. Jeśli w tym roku Eur/Ud spadnie w 
okolice 1,35,a  w tym czasie Złoty osłabi 
się do poziomu 3,40 do Euro, to kurs 
wynikowy Dolara będzie wynosić 2,50. Taki 
scenariusz jest jak najbardziej możliwy. 

 
Ale również możliwy jest scenariusz, w 
którym Złoty się umacnia do Euro. Jeśli 
przyjmiemy założenie, że w takiej sytuacji 
Usd/Pln utrzyma się w okolicy 2,27 a 
Eur/Usd spadnie do 1,35, to Euro-Złoty 
może spaść do 3,06. Widzimy, iż nadchodzi 
potężna zmienność i niepewność. Nie 
wyobrażam sobie, by importerzy i 
eksporterzy mogli prowadzić swoje biznesy 
bez stosowania zabezpieczeń.        
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Gbp/Pln – w kierunku 4,40  
 
Tutaj poziom, w kierunku którego zmierza 
rynek to okolice 4,40, przy czym powinniśmy 
obserwować liczne mocne wahania górą dół – 
sięgające nawet 20 groszy. To może być raj 

dla spekulantów. Długoterminowa linia trendu 
spadkowego została przełamana – idziemy w 
górę     
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Chf/Pln – w kierunku 2,12  

 
Osoby, które skuszone zachętami ze strony 
banków zaciągnęły kredyty hipoteczne we 
Franku w ostatnim miesiącu przeżywają teraz 
chwile niepewności. Gdyby obecna fala 
osłanienia Złotego okazała się większa – czyli 
powiedzmy 40 groszy w gore na Euro-Złotym i 
30 groszy w gorę na Frank-Złotym, wielu 
kredytobiorców może zostać zmuszonych do 
przewalutowanie się na Złotego, gdyż wzrost 
kursu Franka może sprawić, iż miesięczne raty 
gwałtownie wzrosną i to pomimo dużo 

niższego oprocentowania. Gdyby tak się stało, 
to masowe przewalutowanie kredytów z 
walutowych na Złotowe mogłoby wywołać tak 
gwałtowne osłabienie Złotego, jak jeszcze parę 
tygodni temu było gwałtowne umacnianie 
naszej waluty w dużej mierzy wywołane 
przewalutowaniem kredytów ze Złotych na 
Franki. 
 
Krótkoterminowo idziemy w kierunku 2,12-
2,17 gdzie przebiega linia trendu spadkowego.      
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Jpy/Pln – w kierunku 2,15  
 
Yen słabnie na świecie i tylko dlatego Yen-
Złoty rośnie wolniej niż inne pary. Niemniej 
jednak i tutaj mamy wyraźne odbicie w górę, 

które może doprowadzić do poziomu 2,15 a 
nawet 2,25 za 100 Yenów.       
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Wybrane główne pary walutowe 
 
Euro-Funt. Wybiliśmy się dołem z węższej konsolidacji 0,7840-0,8100. Ale teraz zbudowała się 
konsolidacja szersza 0,7780-0,8100. Właśnie pojawił się sygnał do zamykania krótkich pozycji i do 
zrealizowania zysków.  
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Dolar-Frank. Tutaj sprawa wygląda podobnie z tym, że długie pozycje można utrzymać jeszcze 
jeden-dwa tygodnie i dopiero w okolicach 1,10-1,11 zastanowić się nad ich zamknięciem. 
   

 
Rynek ropy. Zbliżamy się do linii kilkuletniego trendu rosnącego. Poziom 110-112 może więc stać 
się wsparciem dla trwających 4 tygodnie spadków. Gdyby jednak rynek zdołał przebić się poniżej 
110 przełamując w tym samym czasie trend rosnący, czekałoby nas paniczne nurkowanie w 
kierunku 100 Dolarów za baryłkę. 
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Rynek miedzi. Wybiliśmy się dołem z konsolidacji. Spadek w kierunku 290 na kontraktach 
terminowych na miedź wydaje si e być najbardziej prawdopodobne. 
 

 
Rynek złota. Rynek przełamał z hukiem wsparcie 850 Dolarów za uncję. Mamy więc nowy 
średnioterminowy trend spadkowy Ruch w kierunku 650, ale po drodze liczne korekty wzrostowe. 
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Podsumowanie.  
 
W nadchodzącym tygodniu spodziewam się: 
 

1. zbliża się korekta wzrostowa na Eur/Usd – ruch w kierunku 1,50, 
2. zbliża się korekcyjny wzrost ceny ropy w kierunku 120, 
3. umocnienie Yena japońskiego, 
4. silne umocnienie Franka, 
5. dalsze osłanianie się Złotego, lecz możliwa mała korekta spadkowa na Koszyku. 

 
 
 
 

W następnym tygodniu 
 
 

 18 sierpień – sprzedaż detaliczna w Szwajcarii za czerwiec, prognoza 3,3% wobec 7,4% 
 18 sierpień – bilans handlowy w Eurolandzie za czerwiec, prognoza 1,0 mld EUR wobec -1,5 

mld EUR 
 19 sierpień – decyzja BoJ w sprawie stóp procentowych, prognoza bez zmian na poziomie 

0,50% 
 19 sierpień – lipcowa inflacja PPI w Niemczech, prognoza 7,5% wobec 6,7% y/y 
 19 sierpień – lipcowa inflacja PPI w USA, prognoza 9,3% wobec 9,2% y/y 
 19 sierpień – lipcowy poziom rozpoczęć nowych budów w USA, prognoza 960k wobec 1066k 
 21 sierpień – bilans handlowy w Szwajcarii za lipiec, prognoza 2,00 mld CHF wobec 2,41 mld 

CHF 
 21 sierpień – lipcowa sprzedaż detaliczna a Wielkiej Brytanii, prognoza 1,8% wobec 2,2% y/y 
 22 sierpień – dynamika PKB w Wielkiej Brytanii za 2Q 2008, wstępny odczyt, prognoza 1,5% 

wobec 1,6% y/y 
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