Analiza techniczna
Czy 4,10 się obroni?

1 marca 2012

Przez większą cześć lutego kurs EURPLN poruszał się w bardzo delikatnym trendzie spadkowym. Krajowa waluta w niezbyt duŜej skali
reagowała na wydarzenia związane z Grecją. Złoty wahał się w przedziale wskazanym przez nas w poprzedniej Analizie technicznej –
umocnienie było ograniczane przez poziomy strefa wsparcia na 4,1463-4,1656, natomiast przed wyraźniejszym wzrostem kursu
powstrzymywał testowany dwukrotnie opór na 4,23. Dopiero ostatnie dni minionego miesiąca przyniosły większy ruch i EURPLN spadł
do 4,1040, najniŜszego poziomu od połowy sierpnia 2011. Jednocześnie, oscylator RSI poruszał się w trendzie bocznym, co moŜe
sugerować, Ŝe trend spadkowy EURPLN wkrótce się odwróci. Oprócz zaznaczonej dywergencji, aprecjację złotego poniŜej poziomu 4,10
ogranicza kolejna strefa wsparć wyznaczonych na podstawie notowań za ostatnie pół roku i wzmocnionych przez fluktuacje jakie miały
miejsce w ostatnich tygodniach (np. zaznaczona trzyfalowa struktura). Dodatkowym argumentem za osłabieniem złotego moŜe być fakt,
Ŝe do istotnego poziomu oporu w skali tygodniowej (ok. 1,35) dotarł EURUSD. Istnieje ryzyko, Ŝe obszar wsparcia będzie testowany i
EURPLN spadnie do ok. 4,08. Poziom ten wynika z realizacji formacji trójkąta, z którego wybił się EURPLN. W sumie, analiza techniczna
wskazuje, Ŝe trend spadkowy kursu moŜe wkrótce ulec odwróceniu, przy jednoczesnym ryzyku chwilowego spadku do ok. 4,08.
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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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