Analiza techniczna
EURPLN wybił się z konsolidacji

12 listopada 2012

Miesiąc temu sugerowaliśmy, że w październiku bardziej prawdopodobna jest deprecjacja złotego w obliczu publikacji słabych danych
makro, obniżki stóp przez RPP oraz niepewności związanej z sytuacją w strefie euro. Pod koniec ubiegłego miesiąca kurs EURPLN
przebił górne ograniczenie konsolidacji w wyniku rozczarowujących danych o krajowej sprzedaży detalicznej oraz nasilenia globalnej
awersji do ryzyka. Krótkotrwałą korektę na umocnienie złotego przerwała obniżka stóp przez RPP oraz zapowiedź, że jest to początek
cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. W rezultacie, EURPLN wzrósł powyżej 4,17. Teoretyczny zasięg ruchu w górę po wybiciu z
konsolidacji to 4,28 (blisko tego poziomu są dwa zniesienia Fibonacciego), ale nie spodziewamy się, by kurs osiągnął ten poziom w
najbliższym czasie. Obecnie EURPLN jest nieco poniżej szczytu z połowy września (ok. 4,18 – poziom ten pokrywa się z 38,2%
zniesieniem Fibonacciego ruchu spadkowego trwającego od czerwca) i blisko oporu wynikającego z ostatnich sekwencji ruchu kursu
(zasięg ruchu AB stanowi ok. 1,382 ruchu CD). Oscylator ADX wskazuje, że trend jest wzrostowy i stopniowo przybiera na sile, dlatego
1 opór może być testowany w najbliższych dniach. Uważamy, że potencjał do umocnienia złotego jest ograniczony m.in. przez
oczekiwania na obniżki stóp NBP. Widzimy ryzyko w górę dla naszej prognozy średniego EURPLN na listopad.
Istotne poziomy techniczne na listopad
Poziomy wsparcia: 4,14

4,10

4,06

Poziomy oporu 4,175-4,18

4,217

4,28

Prognoza EURPLN na listopad
Średnio w miesiącu: 4,15

Koniec miesiąca: 4,17

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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