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AKTUALIZACJA PROGNOZY KURSU EUR/USD
Kurs pary EUR/USD od lutego do końca kwietnia poruszał się w trendzie bocznym w
zakresie 1,22 – 1,25. Niemniej jednak w ostatnich tygodniach kurs dynamicznie spadał,
zbliżając się do poziomu 1,15. Zauważamy kilka czynników stojących za aprecjacją dolara,
której kontynuacja naszym zdaniem pozostaje już ograniczona.
Po pierwsze, rozbieżność pomiędzy poziomem aktywności gospodarczej w Stanach
Zjednoczonych i Europie osiągnęła poziomy nieobserwowane od 2008 roku. Pierwszy
kwartał bieżącego roku przyniósł znaczące pogorszenie wskaźników gospodarczych w
strefie euro, podczas gdy dane napływające z Stanów Zjednoczonych nie przestawały
pozytywnie zaskakiwać.
Drugim z kluczowych czynników pozostaje dalszy wzrost różnicy pomiędzy rentownością
niemieckich a amerykańskich obligacji skarbowych, która obecnie jest najwyższa od 1989
roku. Oczekujemy łącznie czterech podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną
Stanów Zjednoczonych w roku bieżącym oraz dwóch podwyżek w roku przyszłym. Z drugiej
strony nie oczekujemy, aby Europejski Bank Centralny dokonał jakiejkolwiek podwyżki przed
trzecim kwartałem 2019 roku, co przekłada się na wzrost wyżej przedstawionego spreadu,
czyli różnicy pomiędzy rentownościami poszczególnych obligacji.
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Trzecim kluczowym aspektem pozostaje duża pozycja krótka na amerykańskiego dolara się
inwestorów
(założenie spadku wartości USD) wśród rynkowego konsensusu. Ekstremalnie jednostronne osłabienie USD
pozycjonowanie się inwestorów stwarza potencjał do dynamicznych zmian trendu w
momentach, gdy część z obecnych na rynku decyduje się na zamknięcie, bądź też
odwrócenie posiadanych pozycji, co obecnie obserwujemy.
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Spadek kursu EUR/USD w kierunku poziomu 1,155, który obecnie pozostaje kluczowym
wsparciem, naszym zdaniem wyjaśniony jest poprzez powyższe czynniki. Pomimo, że
uważamy iż poziom 1,155 dolara za euro może zostać ponownie przetestowany, zmieniamy
naszą prognozę dla pary EUR/USD w horyzoncie trzymiesięcznym z 1,22 na 1,19. Obecne
umocnienie dolara znormalizowało nierówności, które widoczne były w ostatnich
miesiącach. Sądzimy, że przestrzeń do dalszej aprecjacji USD pozostaje ograniczona, z
wyjątkiem dalszego pogłębiania się kryzysu politycznego we Włoszech i strefie euro, co
mogłoby dalej wspierać dolara. W długim terminie fundamentalne wskaźniki takie jak
parytet siły nabywczej wskazują na spadek wartości dolara i kurs EUR/USD w okolicy 1,28.
Podtrzymujemy naszą prognozę w horyzoncie dwunastu miesięcy na poziomie 1,22.
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