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JuŜ następnego dnia po opublikowaniu ostatniej Analizy technicznej nastąpił gwałtowny spadek EURPLN z nieco ponad 4,50
do 4,36, dolnego ograniczenia pierwszej strefy wsparcia. W efekcie, kurs zakończył wrzesień na poziomie 4,41, nieco poniŜej
prognozowanego przez nas w poprzednim wydaniu 4,44. Impuls spadkowy zainicjowany był przez interwencję NBP, który
sprzedawał waluty na rynku. Kolejne dni stały pod znakiem stabilizacji. Potencjał do umocnienia złotego ograniczała utrzymująca
się na rynku wysoka awersja do ryzyka, a dalszą deprecjację powstrzymywały kolejne interwencje NBP i obawy rynku o dalsze
działania banku centralnego. Z punktu widzenia analizy technicznej sytuacja na wykresie nie uległa duŜym zmianom, ale jest
korzystna dla złotego. Kurs EURPLN nie zdołał na dłuŜej utrzymać się powyŜej silnego poziomu oporu na 4,50 (waŜnego w skali
miesięcznej i dziennej) i fakt ten wspiera naszą prognozę na ten miesiąc. Oczekujemy umiarkowanej aprecjacji złotego i
stopniowego oddalania się EURPLN do ostatniego szczytu. Jednym z czynników wpływających na tylko umiarkowane tempo
umocnienia złotego moŜe być niepewność związana z terminem powołania rządu po wyborach parlamentarnych.
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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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