Analiza techniczna
EURPLN czeka na impuls
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Strefa oporu jaką wskazaliśmy przed miesiącem (nieco poniżej 4,22) nie została przebita. W kolejnych dniach złoty wyraźnie zyskiwał i
przetestował nawet trzecie wsparcie wskazane w poprzedniej Analizie technicznej (4,05). Po tym jak w drugiej dekadzie września kurs
zanotował lokalne maksimum na ok. 4,18 można narysować górną linię konsolidacji, w jakiej EURPLN obecnie się znajduje (4,054,20). Obraz techniczny EURPLN nie uległ przełomowym zmianom na przestrzeni minionego miesiąca, stąd analiza techniczna nie
daje silnych sygnałów. Na początku października linia MinusDI wzrosła powyżej PlusDI (linie te pozwalają ocenić kierunek trendu), co
sugeruje, że w najbliższych czasie możemy obserwować trend spadkowy w notowaniach EURPLN. Z drugiej strony, siła trendu
mierzona oscylatorem ADX jest w tym momencie słaba. Wydaje się, że dopiero przebicie górnego lub dolnego ograniczenia konsolidacji
może wygenerować trwalszy i wyraźniejszy ruch EURPLN. W październiku nie można wykluczyć testowania zarówno dolnego, jak i
górnego jej ograniczenia. Naszym zdaniem bardziej prawdopodobna jest deprecjacja złotego. Presję na krajową walutę wywierać
mogą słabe dane makro, obniżka stóp przez RPP oraz niepewność związana z sytuacją w strefie euro.
Istotne poziomy techniczne na październik
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Prognoza EURPLN na październik
Średnio w miesiącu: 4,15

Koniec miesiąca: 4,16

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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