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Czerwcowe notowania walut regionu CEE przebiegały według podobnego scenariusza co w maju – złoty i forint były pod presją
wyprzedaży walut z rynków wschodzących, podczas gdy rubel korzystał z rosnących cen ropy.
Analiza techniczna sugeruje, że trend wzrostowy EURPLN i EURHUF jest zbyt silny i historia pokazuje, że złoty i forint mogłyby
w najbliższym czasie odrabiać straty. Kluczowy będzie globalny nastrój i notowania dolara. W przypadku rubla, widzimy ryzyko
lekkiej deprecjacji w związku z możliwą przerwą we wzrostach cen ropy.

EURPLN ► Wskazania oscylatora ADX mierzącego siłę trendu na interwałach dziennych i tygodniowych sugerują, że impuls
wzrostowy kursu osiągnął poziom siły, przy którym w przeszłości dochodziło do odwrócenia trendu. Dodatkowo, na wykresie
tygodniowym oscylator RSI dał sygnał sprzedaży. Na wzrost szans pozostania EURPLN bliżej 4,30 niż 4,40 wskazuje też fakt,
że ruch w dół kursu z początku lipca jest większy niż z drugiej połowy maja.
Istotne poziomy techniczne na lipiec
Poziomy wsparcia: 4,255  4,23  4,20

Poziomy oporu: 4,357  4,40  4,42

Prognoza EURPLN na lipiec
Średnio w miesiącu: 4,35

Koniec miesiąca: 4,35

EURHUF ► Kurs z nawiązką wykonał zasięg ruchy wyznaczony przez formację odwróconej „głowy z ramionami”. Uwagę
zwraca poziom oscylatora ADX, który na interwale dziennym i tygodniowym znalazł się na poziomie, przy którym w przeszłości
następowało odwrócenie tendencji. Oscylator RSI dał sygnał sprzedaży.
Istotne poziomy techniczne na lipiec
Poziomy wsparcia: 318  315  310

Poziomy oporu: 340  350

USDRUB ► Wzrost do 65 z 56 to największy impuls w górę od początku 2016, co mogłoby sugerować, że bardziej prawdopodobny
jest marsz kursu na północ. Cena ropy Brent waha się blisko najwyższego poziomu od 2014 i ryzyko negatywnego wpływu wojen
handlowych na aktywność gospodarczą na świecie może ograniczać potencjał do wzrostu cen.
Istotne poziomy techniczne na lipiec
Poziomy wsparcia: 61,0  58,76  55,53
Poziomy oporu: 66,50  67,16  70,75
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EURPLN – Trend wzrostowy był już zbyt silny
Odreagowanie krajowej waluty zapowiadane przez nas miesiąc temu okazało się być jedynie chwilowe i w kolejnych tygodniach
złoty szybko tracił pod wpływem obaw o globalny wzrost gospodarczy (w odpowiedzi na kolejną odsłonę wojny handlowej),
umocnienia dolara i napięcia politycznego w Niemczech. W efekcie, EURPLN wzrósł gwałtownie powyżej 4,40 (najwyżej od
stycznia 2017). Średni EURPLN był w czerwcu tylko nieznacznie powyżej naszej prognozy (4,30 wobec 4,28), ale na koniec
miesiąca był wyraźnie wyżej (4,36 wobec prognozowanych 4,25).
Wskazania oscylatora ADX mierzącego siłę trendu na interwałach dziennych i tygodniowych sugerują, że impuls wzrostowy
EURPLN osiągnął poziom siły, przy którym w przeszłości dochodziło do odwrócenia trendu. Dodatkowo, na wykresie tygodniowym
oscylator RSI dał sygnał sprzedaży. Na wzrost szans pozostania EURPLN bliżej 4,30 niż 4,40 wskazuje też fakt, że ruch w dół
kursu z początku lipca jest większy niż z drugiej połowy maja.
Miesiąc temu pisaliśmy, że dopiero w wakacje EURPLN mógłby ruszyć wyraźniej w górę, ale wydaje się, że czerwcowe
gwałtowne osłabienie może zostać wykorzystane do zakupu krajowej waluty, która licząc od połowy kwietnia jest jedną z
najsłabszych walut z rynków wschodzących. Jednocześnie, złoty wyróżnia się pozytywnie na tle argentyńskiego peso czy
brazylijskiego reala jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną. Poza tym, sądzimy, że w kolejnych tygodniach dolar nie będzie się już
umacniał, co ulży walutom z rynków wschodzących.
Istotne poziomy techniczne na lipiec
Poziomy wsparcia: 4,255  4,23  4,20

Poziomy oporu: 4,357  4,40  4,42

Prognoza EURPLN na lipiec
Średnio w miesiącu: 4,35

Koniec miesiąca: 4,35

EURHUF – Wysoki ADX szansą dla forinta
Forint był najsłabszą walutą regionu CEE. Obok globalnej wyprzedaży walut z rynków wschodzących, istotny wpływ na wzrost
EURHUF do rekordowych 340 miała nieprzekonująca próba węgierskiego banku centralnego zakomunikowania rynkowi, że
może on skrócić okres luźnej polityki pieniężnej.
EURHUF z nawiązką wykonał zasięg ruchu wyznaczony przez formację odwróconej „głowy z ramionami”. Podobnie jak w
przypadku kursu EURPLN, również w przypadku notowań forinta do euro uwagę zwraca poziom oscylatora ADX, który na
interwale dziennym i tygodniowym znalazł się na poziomie, przy którym w przeszłości następowało odwrócenie tendencji. Co
więcej, oscylator RSI też dał sygnał sprzedaży.
W czerwcu forint radził sobie wyraźnie słabiej niż złoty i w efekcie HUFPLN spadł poniżej marcowego dołka na ok. 1,327 za
100 HUF osiągając najniższy poziom od połowy 2015. Sądzimy, że złoty mógłby w najbliższym czasie odrabiać straty do euro
szybciej niż forint, więc HUFPLN mógłby jeszcze spaść w kierunku 1,32.
Istotne poziomy techniczne na lipiec
Poziomy wsparcia: 318  315  310

Poziomy oporu: 340  350

USDRUB – Stabilny na podwyższonym poziomie
W czerwcu rubel pozytywnie wyróżniał się na tle innych walut regionu CEE co zawdzięczał dalszym wzrostom cen ropy, która
zniwelowała efekt mocniejszego dolara. USDRUB pozostał stabilny wokół 62,5, podczas gdy inne kursy mocno wzrosły.
USDRUB wybił się górą z formacji trójkąta, ale nie spowodowało to wznowienia deprecjacji rubla.
Obecnie analiza techniczna nie daje jasnych wskazówek odnośnie dalszego kierunku notowań USDRUB. Wzrost do 65 z 56 to
największy impuls w górę od początku 2016, co mogłoby sugerować, że bardziej prawdopodobny jest marsz kursu na północ.
Cena ropy Brent waha się blisko najwyższego poziomu od 2014 i ryzyko negatywnego wpływu wojen handlowych na aktywność
gospodarczą na świecie może ograniczać potencjał do wzrostu cen. Na wykresie dziennym oscylator ADX jest na niskim
poziomie dobrze oddając brak kierunkowego trendu i wyczekiwanie rynku na impuls.
Kurs RUBPLN pozostał w ostatnich tygodniach poniżej oporu na ok. 0,06 i sądzimy, że w najbliższej przyszłości mógłby się
skierować w stronę czerwcowego dołka na 0,0577.
Istotne poziomy techniczne na lipiec
Poziomy wsparcia: 61,0  58,76  55,53
Poziomy oporu: 66,50  67,16  70,75
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