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Kurs EURPLN nie pokonał pierwszego wskazywanego przed miesiącem oporu (4,14) i w kolejnych dniach złoty zyskiwał na wartości.
Tymczasowo kurs znalazł się nawet poniżej ostatniego sugerowanego w grudniu wsparcia (4,06) i osiągnął 4,05. Zgodnie z tym czego
się spodziewaliśmy, obniżona płynność na koniec roku zwiększyła zakres wahań (w ostatnich dwóch tygodniach grudnia EURPLN był
w przedziale 4,05-4,12). Ogólnie, złoty był w ostatnim miesiącu 2012 mocniejszy niż oczekiwaliśmy (średnia wyniosła 4,10 wobec 4,13
prognozowanych przez nas). W szerszym kontekście, ostatnie tygodnie nie przyniosły przełomowych zmian na rynku EURPLN.
Obecnie kurs ponownie jest blisko pierwszego oporu (4,14), ale oscylator ADX wskazuje, że wzrosty z początku roku mają na ten
moment niewielką siłę (ADX poniżej 20). Warto przypomnieć, że kilka pierwszych dni 2012 było tylko nieco gorszych w wykonaniu
złotego – stracił on wtedy 1,4% do euro oraz 3,1% do dolara (kolejne miesiące przyniosły natomiast znaczne umocnienie krajowej
waluty). Wzrosty do ok. 4,13 dla EURPLN i 3,17 dla USDPLN na początku 2013 oznaczają stratę 1,3% do euro i 2,9% do dolara. Nasz
bazowy scenariusz zakłada, że w styczniu EURPLN pozostanie w przedziale 4,05-4,14. Dobre dane z USA z początku roku oraz
spadające rentowności obligacji na peryferiach strefy euro będą ograniczały potencjał do deprecjacji złotego wynikający z możliwych
sugestii o przestrzeni do dalszych obniżek stóp ze strony RPP (gołębi wydźwięk będą też miały grudniowe dane o inflacji i produkcji
przemysłowej).
Istotne poziomy techniczne na styczeń
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Prognoza EURPLN na styczeń
Średnio w miesiącu: 4,10

Koniec miesiąca: 4,10

Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży
jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podjęto starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tym dokumencie nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże Bank
nie gwarantuje dokładności i kompletności tych informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie tych informacji oraz straty, które mogły w konsekwencji tego wyniknąć.
Informacje prezentowane w publikacji nie stanowią porady inwestycyjnej. Informacje o stopie zwrotu z danego instrumentu lub usługi uzyskiwanej w przeszłości nie stanowią gwarancji
osiągnięcia takich wyników obecnie i w przyszłości i nie powinny być traktowane jako zapowiedź osiągnięcia takich wyników. W wyniku zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży
instrumentu finansowego mogą wystąpić dodatkowe koszty dla kupującego lub sprzedającego, w tym podatki, które nie są płatne Bankowi Zachodniemu WBK S.A. ani za jego
pośrednictwem. Przyjęte w przykładach notowania mogą odbiegać od poziomów rynkowych, bądź mogą być niezgodne z kalkulacjami finansowymi jakiegokolwiek uczestnika rynku.
Warunki przedstawione w prezentacji podlegają zmianom. Zawarte w prezentacji ilustracje służą poglądowemu przedstawieniu poszczególnych instrumentów i należy je traktować
wyłącznie jako materiał do dalszej dyskusji. Prezentacja jest własnością Banku Zachodniego WBK S.A. i bez pisemnej zgody właściciela nie może być w całości ani w części kopiowana
ani rozpowszechniana.
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