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Solidne wsparcie dla EURPLN w okolicy 4,21 jakie wskazywaliśmy przed miesiącem nie powstrzymało trwającego trendu spadkowego
i zostało przebite. W kolejnych tygodniach podobny los spotkał następne poziomy (4,18 oraz ok. 4,15) oraz dolne ograniczenie kanału
trendu spadkowego. W rezultacie na początku sierpnia EURPLN spadł do niemal 4,02 i złoty był najsilniejszy w stosunku do euro od
roku. Scenariusz wystąpienia formacji „głowy z ramionami” w notowaniach EURUSD zrealizował się (kurs osiągnął nawet poziom
niższy od teoretycznego zasięgu 1,215), ale w trakcie minionego miesiąca 4-miesięczna korelacja EURPLN z tym kursem spadła z 0,8
do 0,17 i dlatego deprecjacja euro do dolara nie miała negatywnego wpływu na złotego. Proporcje kolejnych sekwencji fal trendu
spadkowego – przykładowe zaznaczone kolorami na wykresie – są w okolicy lokalnego minimum (ok. 4,026) bliskie współczynnikom
Fibonacciego, co przemawia za tym, że na tym etapie rozwoju sytuacji należy oczekiwać korekty po ostatnim umocnieniu złotego. Warto
jednak zaznaczyć, że na wykresie tygodniowym przebity został obszar wsparcia na ok. 4,06-4,07. Kolejny ważny poziom to 4,0 i z punku
widzenia analizy technicznej możliwe jest jego testowanie. Obecnie trend spadkowy EURPLN jest silny i dlatego w sierpniu skala
korekcyjnej deprecjacji krajowej waluty może być ograniczona.
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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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