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Od początku maja fale wzrostu wartości złotego przeplatane były okresami deprecjacji. W miarę upływu czasu
zakres wahań stawał się coraz mniejszy i w rezultacie wytworzyła się formacja trójkąta, którą widać na dziennym
interwale na poniŜszym wykresie. Pod koniec lipca nastąpiło wybicie dołem z tej formacji, co oznacza, Ŝe
teoretyczny potencjalny zasięg umocnienia złotego w relacji do euro to 3,85-3,86 w przeciągu nadchodzących 3
miesięcy. Zanim jednak osiągniemy wspomniane poziomy naleŜy liczyć się z okresami zwiększonych wahań,
głównie na skutek zwiększonej globalnej awersji do ryzyka. W horyzoncie miesiąca wyraźniejsze spadki kursu
EURPLN będą ograniczane przez linię trendu spadkowego (zielona, przerywana na wykresie). Biorąc pod uwagę
wszystkie aspekty techniczne, spodziewamy się, Ŝe na koniec sierpnia EURPLN osiągnie ok. 3,95. Przeciwko
większemu osłabieniu złotego działać będzie natomiast opór na 4,04 (bardzo waŜny poziom, potwierdzony przez
historyczne notowania), do którego moŜemy zbliŜyć się do połowy miesiąca.

Poziomy techniczne

Wsparcie

Opór

3,94-3,96

4,04

średnio w miesiącu

3,98

2 poziom

3,90

4,14

koniec miesiąca

3,95

3 poziom

3,86*

4,18

1 poziom

Prognoza kursu EURPLN na sierpień

* 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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