Analiza techniczna
Możliwa lekka korekta EURPLN
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Niecały tydzień po opublikowaniu poprzedniej Analizy technicznej kurs EURPLN wybił się górą z wyznaczonego kanału trendu
wzrostowego. Obawy o dalszy rozwój sytuacji politycznej w Grecji pchnęły kurs powyżej oporu na ok. 4,34 i ostatecznie EURPLN
znalazł się na chwilę nieznacznie powyżej 4,40. Kurs nie zdołał jednak utrzymać się na dłużej powyżej oporu na ok. 4,38
(wyznaczonego jako poziom bliski minimum z przełomu roku i z proporcji Fibonacciego). Dodatkowym czynnikiem wspierającym
oddalenie się kursu od wspomnianego oporu był fakt, że w notowaniach EURPLN oraz RSI wystąpiła dywergencja (oscylator
ustanowił wyższy poziom niż w styczniu natomiast kurs nie). Okoliczności te sprawiają, że w kolejnych dniach może nastąpić korekta
spadkowa EURPLN, co byłoby naturalnym zjawiskiem po tak dynamicznym wzroście. Jeśli nie nastąpiłoby znaczne pogorszenie
globalnych nastrojów, to EURPLN mógłby spaść nawet do 4,26-4,28. Ogólnie, potencjał do większego umocnienia złotego w kolejnych
tygodniach jest naszym zdaniem wyraźnie ograniczony.
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Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży
jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podjęto starania w celu zapewnienia, że informacje zawarte w tym dokumencie nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w błąd, jednakże 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 sprzedaży
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 służą poglądowemu przedstawieniu poszczególnych instrumentów i należy je traktować
wyłącznie jako materiał do dalszej dyskusji. Prezentacja jest własnością Banku Zachodniego WBK S.A. i bez pisemnej zgody właściciela nie może być w całości ani w części kopiowana
ani rozpowszechniana.
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