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Tak jak oczekiwaliśmy kurs EURPLN zbliŜył się do strefy oporu wokół 4,15. Działalność BGK, który sprzedawał euro na rynku i
oczekiwania na działania grupy G7 nie zdołały powstrzymać trendu wzrostowego. Eskalacja obaw o kraje z peryferii strefy euro
i publikacja serii danych wskazujących na nadchodzące spowolnienie w globalnej gospodarce spowodowała, Ŝe kurs EURPLN
z łatwością przebił strefę oporu wokół 4,15 i zbliŜył się do szczytu z maja 2010, kiedy to pierwszy pakiet pomocowy dla Grecji
był w centrum uwagi. Na wykresie dziennym sytuacja nie jest jednoznaczna. Z jednej strony moŜemy mieć do czynienia z
formacją trójkąta, która jest zapowiedzią kontynuacji trendu wzrostowego. Teoretyczny zasięg ruchu po wybiciu z tej formacji to
nieco powyŜej 4,24. Poziom ten leŜy wewnątrz strefy oporu złoŜonej z wartości pochodzących ze zniesień Fibonacciego
(4,2443 stanowi 38,2% ostatniej fali spadkowej trwającej od marca 2009 do marca 2010). Z drugiej strony, wzrosty mogą
zostać powstrzymane przy ostatnim lokalnym szczycie (ok. 4,22) i kolejne tygodnie będą stały pod znakiem trendu bocznego w
przedziale 4,12-4,22. NiezaleŜnie od tego jak rozwinie się sytuacja, spodziewamy się, Ŝe we wrześniu na rynku utrzymają się
warunki niekorzystne dla złotego i EURPLN pozostanie na podwyŜszonym poziomie. Kluczowa dla notowań EURPLN w
najbliŜszych tygodniach będzie 1 strefa oporu. Sądzimy, Ŝe nie zostanie ona przebita we wrześniu, a na koniec miesiąca kurs
będzie blisko 4,18.
Poziomy techniczne
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Opór

1 poziom

4,12

4,2443-4,2551

2 poziom

4,08

4,32-4,36

3 poziom

4,04

4,50

Prognoza kursu EURPLN na wrzesień
średnio w miesiącu

4,18

koniec miesiąca

4,18

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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