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JuŜ następnego dnia po wydaniu poprzedniej Analizy technicznej na rynku EURPLN zrealizował się scenariusz, któremu
przypisaliśmy mniejsze prawdopodobieństwo. Utrzymująca się awersja do ryzyka pchnęła kurs powyŜej strefy oporu 4,0654,0717 i dynamiczne wzrosty doprowadziły do testowania oporu na 4,11-4,115. Złotemu niewiele pomogła poprawa nastrojów
na globalnym rynku (widoczna na rynkach akcji) po opublikowaniu komunikatu Fed. Obecnie sytuacja rynkowa (utrzymująca
się niepewność i obawy o rozwój sytuacji w globalnej gospodarce) i sytuacja techniczna powaŜnie ograniczają potencjał do
umocnienia złotego w najbliŜszych tygodniach. Kolejny powaŜniejszy opór – po naruszeniu 4,11 – to strefa 4,14-4,15, do której
kurs moŜe się zbliŜyć w najbliŜszych dniach. Wyznaczają ją zniesienia Fibonacciego, jest to teŜ teoretyczny zasięg ruchu po
wybiciu z kanału trendu wzrostowego. Sądzimy, Ŝe w trakcie miesiąca sytuacja na globalnym rynku się uspokoi (pozytywnie
wpłynąć moŜe perspektywa interwencji grupy G7), a na polskim rynku będą rosły oczekiwania na aktywność BGK. Będą to
czynniki, które naszym zdaniem powstrzymają kurs EURPLN przed przebiciem pierwszego oporu. W rezultacie ostatnich
ruchów podnieśliśmy naszą prognozę na koniec miesiąca i średnią do 4,06.
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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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