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Miniony miesiąc obfitował w częste i dynamiczne zmiany nastrojów, co było wyraźnie widać w notowaniach kursu EURPLN.
Pozytywna interpretacja wyników wyborów parlamentarnych w Polsce pomogła kursowi przebić strefę wsparcia na 4,36-4,40.
Kurs spadł chwilowo nawet poniŜej 4,30, ale niepewność odnośnie rozwoju sytuacji w strefie euro skutecznie ograniczyła
potencjał do aprecjacji złotego. Z drugiej strony, w reakcji na pomysł premiera Grecji o przeprowadzeniu referendum, EURPLN
testował (przy niskiej płynności w długi weekend) opór na ok. 4,48. Ogólnie, zmaterializowały się nasze prognozy kursowe na
październik – średnio EURPLN wyniósł 4,35 (prognoza 4,36), a nasz docelowy poziom na koniec miesiąca (4,40) został
osiągnięty w pierwszych dniach listopada. Kontynuacja znaczącej niepewności odnośnie strefy euro sprawia, Ŝe trudno jest
określić wąskie przedziały wahań na najbliŜsze tygodnie i co za tym idzie wskazywane przez nas odpowiednio pierwsze
wsparcie i pierwszy opór mogą być naruszane. Dywergencja ceny i oscylatora RSI (kurs ustanawiał kolejne szczyty, oscylator
nie) wspiera oczekiwania, Ŝe ostatnie maksimum nie zostanie pokonane. Prognozujemy, Ŝe w listopadzie średni EURPLN
będzie zbliŜony do tego z października. Największy wpływ na notowania będą miały sprawy związane z kryzysem
zadłuŜeniowym w strefie euro, uwaga rynku skupi się zapewne na Grecji i Włoszech.
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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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