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Miniony miesiąc EURPLN zakończył blisko naszej prognozy 4,39, chociaŜ w pierwszych tygodniach grudnia – wbrew temu czego
oczekiwaliśmy – kurs testował strefę oporu na 4,57-4,58. Nie została ona przebita, oddalenie się kursu od najwyŜszego poziomu
od czerwca 2009 wsparte zostało teŜ przez dywergencję wykresu ceny z oscylatorem RSI. Poza tym, nastrój na globalnym rynku
nieco się ustabilizował, a dodatkowo inwestorzy obawiali się interwencji NBP i/lub BGK. Obie te instytucje były aktywne dopiero
pod sam koniec roku i w rezultacie kurs przebił strefę wsparcia na 4,4132-4,4170. Kolejnego obszaru ograniczającego potencjał
spadkowy kurs juŜ nie pokonał. Sygnał do odbicia został wsparty przez zaznaczoną na wykresie dywergencję pomiędzy kursem
EURPLN a oscylatorem RSI. Pierwszy opór, który mógł powstrzymać trend wzrostowy kursu znajdował się blisko 4,41 i został
dość szybko oraz zdecydowanie przebity. W obecnej sytuacji, analiza techniczna wskazuje, Ŝe pierwszym oporem, który moŜe
mieć większe znaczenie dla notowań to dopiero testowany juŜ w grudniu 4,57-4,58 i wzrost kursu do wspominanego oporu jest
naszym zdaniem całkiem moŜliwy (choć jeszcze nie w styczniu). Wcześniej, tempo deprecjacji złotego moŜe wyhamować przy
psychologicznym poziomie 4,50. Podsumowując, spodziewamy się, Ŝe w styczniu złoty pozostanie pod presją, ale na wykresie
nie zajdą jeszcze Ŝadne przełomowe zmiany. Warto jednak zauwaŜyć, Ŝe moŜliwy przedział wahań jest całkiem szeroki. Naszym
zdaniem, dopiero kolejne miesiące mogą przynieść wyraźniejsze wzrosty kursu EURPLN.
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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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