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Krótko po opublikowaniu ostatniej Analizy technicznej EURPLN zbliŜył się do pierwszego wsparcia na 3,9341, ale nie zdołał go
przebić. W konsekwencji nastąpiło wyraźne odbicie (po decyzji agencji S&P o obniŜeniu perspektywy ratingu dla USA), na
chwilę przekroczona została nawet pierwsza strefa oporu na 3,98-3,99. Strefa ta i górne ograniczenie trendu spadkowego
powstrzymały dalszą deprecjację złotego i do końca kwietnia krajowa waluta zdecydowanie umacniała się wobec euro dzięki
dobremu nastrojowi na rynku oraz decyzji NBP i MinFin o sprzedaŜy środków z UE na rynku. Pod koniec miesiąca przebite
zostało wsparcie na 3,9341, jednak kurs dość szybko powrócił powyŜej tego poziomu. Kluczowe poziomy wsparcia i oporu
pozostają bez zmian, nieco mniejsze moŜe być jednocześnie znaczenie 1 wsparcia. Nie oczekujemy Ŝadnych przełomowych
zmian w notowaniach EURPLN i spodziewamy się, Ŝe w maju kurs EURPLN pozostanie w przedziale 3,90-3,98. Trend boczny,
z jakim mamy ostatnio do czynienia uzasadnia wykorzystanie wstęg Bollingera. Górna oraz dolna wstęga są obecnie blisko
granic oczekiwanego przedziału wahań, wzmacniając w naszej ocenie jego znaczenie (jeśli zmienność spadnie w kolejnych
dniach, to wstęgi się zawęŜą) Jeśli kurs utrzyma się dłuŜej powyŜej górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego, to moŜe
ono stać się dolną linią kolejnej tendencji spadkowej, która naszym zdaniem doprowadzi kurs EURPLN na koniec miesiąca do
poziomu 3,93.
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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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