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Dość szybko po opublikowaniu poprzedniej Analizy technicznej kurs EURPLN spadł dynamicznie najpierw poniżej pierwszego wsparcia
(4,38), następnie pokonał kolejne (4,30), by dość agresywnie przetestować nawet trzeci wskazywany poziom (4,26). Znaczna część
tego ruchu dokonała się w czwartek, kiedy krajowy rynek był zamknięty. Rozwój sytuacji na rynku w ostatnich dniach sprawił, że 4,47
jakie wynikało z formacji trójkąta nie zostanie raczej osiągnięte w najbliższej przyszłości. Kurs EURPLN nie zdołał na dłużej utrzymać
się poniżej wsparcia na 4,26. Dodatkowo, potencjał do dalszego spadku ograniczają 150- i 200-dniowe wykładnicze średnie kroczące.
Poza tym, większe szanse na korektę ostatnich spadków niż na ich kontynuację wskazuje dywergencja kursu z RSI. Pierwsza reakcja
kursu na wiadomość o zgodzie na udzielenie wsparcia hiszpańskiemu systemowi bankowemu była umiarkowanie pozytywna, dość
szybko złoty oddał nawet sporą część zysków. Sugeruje to, że rynek czeka głównie na wyniki greckich wyborów i dopiero one mogą
wyznaczyć bardziej trwały trend na rynku. Nie zmieniamy naszych prognoz na czerwiec.
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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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