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W pierwszych dniach po publikacji ostatniej Analizy technicznej notowania przebiegały zgodnie z prognozą. Złoty dalej tracił, a po
przetestowaniu psychologicznego poziomu 4,50 kurs zatrzymał się na kilka dni w jego okolicy. Spadkowa tendencja EURPLN, wsparta
formacją „spadającej gwiazdy”, została zainicjowana przez publikację lepszych od oczekiwań danych oraz udane aukcje obligacji państw
z peryferii strefy euro. Znacząca poprawa nastrojów globalnych spowodowała, Ŝe kurs przebił pierwszą strefę wsparcia wskazaną w
poprzedniej Analizie (4,3656-4,3744) i obecnie realizacja naszej prognozy na koniec stycznia (4,50) jest mało realna. Ryzyko w dół jest
równieŜ dla średniej (4,45), chociaŜ w tym przypadku odchylenie moŜe być mniejsze. Obecnie kurs EURPLN znajduje się blisko 1
wsparcia. Poziom 4,33 jest istotny zarówno w skali dziennej, jak i tygodniowej. Jego siłę wzmacnia dywergencja pomiędzy wykresem
ceny, a RSI (oscylator zanotował wielotygodniowe minimum, a kurs nie), która ukształtowała się w ujęciu tygodniowym. Na wykresie
dziennym równieŜ pojawiła się dywergencja, chociaŜ wydaje się, Ŝe ma mniejszą siłę, niŜ ta na interwale tygodniowym. Nawet jeśli
kurs EURPLN przebije 4,33 (co utrudniać moŜe teŜ przebiegająca blisko linia trendu spadkowego), to relatywnie blisko znajduje kolejna
waŜna strefa wsparcia (4,29-4,3055). Naszym zdaniem, powyŜsze okoliczności sprawiają, Ŝe potencjał do dalszej aprecjacji złotego w
najbliŜszych tygodniach jest ograniczony. Wskazane poniŜej poziomy oporu wydają się mniej istotne niŜ poziomy wsparcia. Pomimo
obniŜenia prognoz na styczeń, utrzymujemy naszą prognozę wyraźnego osłabienia złotego w pierwszej połowie roku.

Poziomy techniczne

Wsparcie

Opór

Prognoza kursu EURPLN na styczeń

1 poziom

4,33

4,38

średnio w miesiącu

4,42

2 poziom

4,2904-4,3055

4,43

koniec miesiąca

4,43

3 poziom

4,23-4,2354

4,47

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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