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Krótko po publikacji poprzedniej Analizy technicznej na rynku EURPLN zaczął się realizować oczekiwany przez nas scenariusz. Kurs
przebił opór na 4,17, co zostało zainicjowane przez nasilenie obaw o sytuację na peryferiach strefy euro (rentowności hiszpańskich 10letnich obligacji wzrosły powyŜej 6%). Tak jak się spodziewaliśmy, teoretyczny zasięg ruchu wynikający z formacji trójkąta (ok. 4,26)
nie został w kwietniu osiągnięty, natomiast średni poziom EURPLN, jak i ten zanotowany na koniec miesiąca były bardzo bliskie przez
nas prognozowanym (odpowiednio 4,18 i 4,17 wobec oczekiwanych 4,19 i 4,18). Obecnie EURPLN porusza się w niezbyt stromym
kanale trendu wzrostowego i spodziewamy się, Ŝe pozostanie w nim równieŜ w maju. Poza wyznaczonym kanałem, analiza techniczna
nie daje obecnie Ŝadnych jednoznacznych sygnałów, które mogłyby wspierać lub negować oczekiwany przez nas scenariusz. Rynek
uspokoił się nieco po wynikach wyborów we Francji oraz w Grecji i obecnie inwestorzy będą zapewne wyczekiwać na dalszy rozwój
sytuacji w tych krajach. Obecna sytuacja generuje duŜą niepewność, co jest czynnikiem wspierającym naszą prognozę zakładającą
utrzymanie się EURPLN na podwyŜszonym poziomie.
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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 sprzedaŜy
jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podjęto starania w celu zapewnienia, Ŝe informacje zawarte w tym dokumencie nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakŜe 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 sprzedaŜy
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 słuŜą poglądowemu przedstawieniu poszczególnych instrumentów i naleŜy je traktować
wyłącznie jako materiał do dalszej dyskusji. Prezentacja jest własnością Banku Zachodniego WBK S.A. i bez pisemnej zgody właściciela nie moŜe być w całości ani w części kopiowana
ani rozpowszechniana.
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