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Od ostatniego wydania Analizy technicznej na polskim rynku walutowym panowały spore wahania. Kurs EURPLN nie zdołał
trwale przebić wsparcia na ok. 3,93 i w kolejnych dniach realizował się oczekiwany przez nas scenariusz osłabienia złotego,
choć jego skala była większa niŜ się spodziewaliśmy (wg nas kurs miał nie dotrzeć do 4,02), a wzrósł powyŜej trzeciego oporu
przestawionego przed miesiącem (4,05). Gwałtowna deprecjacja krajowej waluty przebiegała w warunkach powaŜnych obaw o
moŜliwość rozprzestrzenienia się europejskiego kryzysu zadłuŜeniowego na Włochy i Hiszpanię oraz działalności agencji
ratingowych (obniŜki ratingu Grecji i USA). Pod koniec lipca BGK rzekomo sprzedawał euro na rynku, ale tylko przez kilka dni
moŜna było mieć nadzieję, Ŝe złoty przestanie tracić. Obecnie kurs EURPLN jest blisko bardzo waŜnej i zarazem bardzo silnej
strefy oporu. Obszar 4,065-4,0717 wyznaczony jest przez: pięć poziomów obliczonych zgodnie z techniką Fibonacciego, górne
ograniczenie trendu wzrostowego oraz wstęgę Bollingera. W tych okolicznościach, prawdopodobieństwo przebicia tej strefy
jest małe i w kolejnych dniach spodziewamy się spadku EURPLN. Zasięg potencjalnego ruchu w dół jest ograniczany przez
dolną linię kanału trendu wzrostowego gdzie kurs moŜe według nas dotrzeć pod koniec sierpnia. Teoria podpowiada, Ŝe po
odbiciu się od oporu powinien nastąpić silny ruch spadkowy i spodziewamy się, Ŝe pierwsze wsparcie zostanie pokonane i na
koniec miesiąca zbliŜymy się do poziomu 4,0. Oczywiście, rynki są obecnie bardzo zmienne, więc nie moŜna wykluczyć
chwilowych przebić poszczególnych poziomów.
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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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