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W maju w notowaniach EURPLN, zgodnie z tym czego się spodziewaliśmy, nie zaszły Ŝadne przełomowe zmiany. W pierwszej
połowie minionego miesiąca sprzedaŜ euro przez BGK oraz niespodziewana podwyŜka stóp NBP pchnęły kurs EURPLN do
trzeciego wsparcia. Obawy i niepewność odnośnie rozwoju sytuacji w Grecji i ogólne pogorszenie oczekiwań odnośnie wzrostu
globalnej gospodarki po serii słabszych od oczekiwań danych makro zainicjowały trend wzrostowy kursu EURPLN. Deprecjacja
złotego została powstrzymana przez pierwszy opór. W sumie, kurs EURPLN tylko na chwilę przekroczył dolne ograniczenie
oczekiwanego przez nas pasma wahań (3,90-3,98) i tylko jeden dzień przebywał powyŜej jego górnej granicy. Na koniec maja kurs
był nieznacznie powyŜej oczekiwanych przez nas 3,93 (3,9569). Sekwencja fal wzrostowych i spadkowych, która doprowadziła
kurs z 3,89 do 3,99 charakteryzuje się duŜym stopniem harmoniczności, co wspiera odbicie od 1 strefy oporu. Sygnał wzmacnia
teŜ przebiegająca w pobliŜu lokalnego szczytu górna wstęga Bollingera. Poruszając się w stabilnym trendzie spadkowym kurs
dotarł do pierwszego wsparcia, które obecnie testuje. Analiza techniczna wskazuje, Ŝe większe jest prawdopodobieństwo, iŜ
nie zostanie on trwale przebity. UwaŜamy, Ŝe do końca miesiąca EURPLN utrzyma się w kanale trendu spadkowego – górne
jego ograniczenie będzie powstrzymywało wzrosty kursu, a pierwsze wsparcie będzie hamowało potencjał aprecjacyjny
złotego. Naszym zdaniem na koniec czerwca kurs będzie bliski 3,94.
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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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