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Zgodnie z naszymi prognozami z początku minionego miesiąca, kurs EURPLN jeszcze tylko kilka dni po publikacji
Analizy technicznej przebywał w okolicy 3,92-3,94. Od połowy września obserwowaliśmy stopniową deprecjację
krajowej waluty. Tymczasowo za jedne euro trzeba było płacić nawet 3,99 złotego, nieco więcej niŜ się spodziewaliśmy.
Osłabienie złotego nastąpiło wobec wzrostu awersji do ryzyka, która była wynikiem wyraźnie gorszych od oczekiwań
odczytów indeksów aktywności gospodarczej w USA (NY Fed i Philly Fed). Dalsza część miesiąca to dominacja obaw o
europejski system bankowy, głównie z powodu bardzo złej sytuacji gospodarczej Irlandii przytłoczonej ogromnymi
kosztami ratowania Anglo Irish Banku. Dopiero na przełomie września i października, dzięki rewizji w górę wzrostu PKB
USA w II kw. i lepszym danym z rynku pracy oraz niezłym indeksom PMI dla przemysłu w Chinach i strefie euro złoty
wyraźnie się umocnił. Naszym zdaniem, na wykresie kształtuje się obecnie kolejna formacja trójkąta i spodziewamy się,
Ŝe mniej więcej do połowy miesiąca kurs będzie oscylował wewnątrz tej formacji. Następnie spodziewamy się przebicia
3,92, co będzie ostatnim etapem realizacji zapowiadanego przez nas od dwóch miesięcy scenariusza spadku kursu
EURPLN w okolice 3,85-3,86. Podtrzymujemy nasze oczekiwania, Ŝe kurs EURPLN spadnie do tego poziomu w trakcie
miesiąca, ale spodziewany się, Ŝe na koniec października nastąpi odbicie do 3,89, co będzie spowodowane realizacją
zysków po wyraźnym umocnieniu złotego.
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* poziom interwencji NBP ok. 3,85

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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