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Tak jak się spodziewaliśmy, wskazywany przez nas miesiąc temu opór na ok. 4,18 dla EURPLN był testowany krótko po opublikowaniu
listopadowej Analizy technicznej. Nie udało się go jednak przebić. Średnio w miesiącu EURPLN wyniósł 4,13 wobec oczekiwanych
przez nas 4,15. Z drugiej strony, wbrew naszej sugestii o ryzyku w górę dla prognozy na koniec minionego miesiąca (4,17), kurs na
koniec listopada był wyraźnie poniżej naszych oczekiwań (osiągnął 4,11). Złoty zyskiwał dzięki korzystnym wieściom ze strefy euro
(porozumienie Eurogrupy w sprawie Grecji) i dzięki temu, że RPP obniżyła stopy w listopadzie tylko o 25 pb. Trend spadkowy zatrzymał
się na poziomie 4,08, minimum z połowy października. Od początku czwartego kwartału EURPLN porusza się w szerokim trendzie
bocznym (4,06-4,22). Oscylator ADX jest na niskim poziomie, co potwierdza, że na rynku nie dominuje żaden kierunkowy trend.
EURPLN odbił się pod koniec listopada od wsparcia na 4,08 i jeśli pokona 4,14, to w kolejnych dniach może się zbliżyć się do 4,17.
Nie spodziewamy się, aby w grudniu kurs opuścił przedział 4,08-4,17, skoro ani nasilające się oczekiwania na obniżki stóp NBP ani
niekorzystne czynniki globalne (groźba automatycznego zacieśnienia polityki fiskalnej w USA na początku 2013, kwestia wypłaty
transzy dla Grecji, sytuacja polityczna we Włoszech) do tej pory nie wygenerowały trwalszego ruchu. Wydaje się więc, że czynnikiem,
który może mieć wpływ na wzrost wahań w grudniu jest ograniczona płynność na koniec roku.
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Prognoza EURPLN na grudzień
Średnio w miesiącu: 4,13

Koniec miesiąca: 4,14

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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