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Kurs EURPLN krótko po wydaniu poprzedniej Analizy technicznej odbił się od strefy wsparcia na 3,8407-3,8441 i w kolejnych
dniach kontynuował trend wzrostowy. PodwyŜka stóp procentowych przez RPP jedynie chwilowo wsparła krajową walutę.
Opublikowany komunikat był w ocenie rynku mało jastrzębi, stąd negatywna presja utrzymująca się w kolejnych dniach i złoty
nie zyskał na poprawie nastrojów za granicą. Co więcej, w dalszej części miesiąca nastąpiła kolejna fala deprecjacji, m.in. z
powodu obniŜki ratingu Japonii, gorszych od prognoz wstępnych danych o amerykańskim PKB i gołębich komentarzy członków
RPP sugerujących, Ŝe na kolejne podwyŜki moŜe nam przyjść poczekać do II kw. Po odbiciu się od wspomnianego wsparcia,
kurs EURPLN w drugim podejściu pokonał opór na 3,89 i dotarł do kolejnego poziomu, który powstrzymał go przed dalszym
wzrostem (ok. 3,95). Poprawa nastrojów dzięki dobrym danym makro ze świata i spadek obaw o rozwój sytuacji na Bliskim
Wschodzie sprowadził kurs do wsparcia w okolicy 3,89. W ostatnim miesiącu w notowaniach ukształtował się trend wzrostowy,
którego linia przebiega przy najbliŜszym poziomie wsparcia, dodatkowo wzmacniając jego siłę. Oczekujemy, Ŝe kurs EURPLN
odbije się od wsparcia na 3,89 i w kolejnych dniach skieruje się w stronę testowanego juŜ oporu na ok. 3,95. Pod koniec
miesiąca, wraz ze zbliŜaniem się posiedzenia RPP rynek moŜe oczekiwać podwyŜki stóp (wobec spodziewanych przez nas
jastrzębich danych makro) co moŜe działać na korzyść złotego i doprowadzić do odbicia się od oporu na 3,95 i przebicia linii
trendu spadkowego. Prognozujemy, Ŝe w ciągu miesiąca kurs EURPLN będzie przebywał w przedziale 3,89-3,95, a na koniec
lutego znajdzie się w pobliŜu 3,92.
Poziomy techniczne

Wsparcie

Opór

Prognoza kursu EURPLN na luty

1 poziom

3,89

3,945-3,95

średnio w miesiącu

3,92

2 poziom

3,84

3,988-3,99

koniec miesiąca

3,92

3 poziom

3,80

4,03

Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. (członka Grupy AIB) 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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