Analiza techniczna
Technika sugeruje osłabienie złotego
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W styczniu kurs EURPLN kontynuował trend spadkowy i wbrew naszym oczekiwaniom pokonywał kolejne poziomy wsparcia. Inwestorzy
skupiali się na pozytywnych informacjach (dane makro, udane aukcje na peryferiach Europy) i wyraźnie mniejszą wagę przykładali do
czynników ryzyka. Analiza techniczna wskazuje, Ŝe obecnie EURPLN dotarł do następnej strefy, która moŜe zatrzymać aprecjacyjną
tendencję złotego (4,1463-4,1656). Siłę tego obszaru wzmacnia fakt, Ŝe poziom 4,16 jest waŜny równieŜ na wykresie tygodniowym.
Dodatkowo, na obu interwałach zaobserwować moŜna dywergencję ceny z oscylatorem RSI. Na poniŜszym wykresie widać, Ŝe kurs
EURPLN tylko zbliŜył się do poziomu 4,12 z końca sierpnia, podczas gdy oscylator jest juŜ wyraźnie poniŜej wartości wówczas
obserwowanych. Spodziewamy się, Ŝe w lutym krajowa waluta straci na wartości. Scenariusz osłabienia złotego wspiera fakt, Ŝe kurs
EURUSD – pomimo kilku prób – nie zdołał przebić oporu na ok. 1,32 i gdyby euro zaczęło tracić do dolara to miałoby to negatywny
wpływ na krajową walutę. Podsumowując, nasza prognoza zakłada, Ŝe kurs EURPLN nie przebije pierwszej strefy wsparcia i następnie
pokona pierwszy opór. Mogłoby to otworzyć drogę do dalszego osłabienia złotego, do czego jednak potrzebne byłoby pogorszenie
nastrojów na rynkach globalnych.

Poziomy techniczne

Wsparcie

Opór

Prognoza kursu EURPLN na luty

1 poziom

4,1463-4,1656

4,23

średnio w miesiącu

4,24

2 poziom

4,10

4,38

koniec miesiąca

4,30

3 poziom

4,05

4,44

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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