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Od połowy lipca utrzymywał się trend boczny 4,26 – 4,34 PLN/EUR. Negatywne nastroje na rynkach walutowych 

emerging markets – EM (ARS, BRL, TRY) w sierpniu miały na kurs PLN tylko częściowy wpływ. 

W drugim kwartale 2018 kontynuował w Polsce silny wzrost gospodarczy (+5,0%), a silna aktywność gospodarcza 

w Polsce jest widoczna także w 3 kwartale. Pojawia się pewien znak zapytania nad sytuacją w przemyśle (w 

sierpniu słabszy PMI index – tylko 51,4 ptk.).

W rozwoju PLN w najbliższych tygodniach odgrywa jednak nadal główną rolę sytuacja na rynkach światowych, 

przede wszystkim na rynkach EM. Podwyższenie stóp procentowych w USA, protekcjonizm handlowy 

(USAxChiny) oraz napięta sytuacja gospodarcza w niektórych państwach (Argentyna, Turcja) – to wszystko są 

czynniki, które mogą spowodować gwałtowny odpływ kapitału z rynków EM z negatywnym wpływem na PLN.

Prognoza 

 Wrzesień – rozwój PLN w stosunku do EUR z dużym znakiem zapytania. 

 Główny scenariusz transakcyjny w trendzie bocznym 4,25 – 4,35 PLN/EUR, ale z ryzykiem osłabienia PLN do 

poziomu 4,40 i powyżej w zależności od nastrojów na rynkach finansowych! Przeciwnie umocnienie PLN 

poniżej poziomu 4,25 PLN/EUR we wrześniu jest mało prawdopodobne.

 W horyzoncie 3 -12 miesięcy pozostaje nadal głównym scenariuszem umocnienie PLN pod 4,20 PLN/EUR 

i niżej ze względu na uspokojenie obaw na rynkach finansowych oraz silne fundamenty polskiej gospodarki.

Zabezpieczenie

 Korzystny kurs na zabezpieczenie dla eksporterów w horyzoncie 3 – 12 miesięcy powyżej poziomu 4,30 

PLN/EUR – im wyżej, tym lepiej.

 W krótkim kilkutygodniowym horyzoncie nie jasny rozwój PLN do EUR.
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