Analiza techniczna
EURPLN może przetestować (chwilowo) 4,11

5 marca 2013

Trend wzrostowy obserwowany w notowaniach EURPLN od początku roku uległ w lutym zatrzymaniu. Dzięki lepszym od prognoz danym
z kraju (styczniowe produkcja oraz sprzedaż i PKB za IV kw.) nastąpiło ograniczenie oczekiwań na marcową obniżkę stóp NBP i m.in.
z tego powodu złoty był odporny na wzrost awersji do ryzyka zainicjowanej po wyborach we Włoszech. Dodatkowym wsparciem dla
krajowej waluty była decyzja agencji Fitch o podniesieniu perspektyw ratingu Polski. Kurs przebił wsparcie na 4,16 i osiągnął ok.
4,125. Średni EURPLN wyniósł w lutym 4,17 (tak jak oczekiwaliśmy), na koniec miesiąca był poniżej naszej prognozy (4,16 wobec
4,19). Stosunki długości ostatnich ruchów kursu (zaznaczonych na czerwono) są bliskie współczynnikom Fibonacciego (AB jest prawie
równy CD). Nie wykluczamy, że RPP zasygnalizuje w komunikacie przerwę w redukcjach stóp i może to spowodować testowanie
przez EURPLN strefy 4,1135-4,125. Kolejne dane z kraju pokażą, naszym zdaniem, dalszy szybki spadek inflacji oraz kontynuację
spowolnienia gospodarczego, co powinno mieć negatywny wpływ na złotego. Ryzyko dalszego luzowania polityki pieniężnej razem z
niepewnością związaną z wynikiem wyborów we Włoszech i wpływem cięć wydatków w USA może zainicjować korektę ostatniego
umocnienia złotego. W szerszym kontekście, EURPLN pozostaje poniżej szczytu z początku września 2012 i nadal obowiązuje trend
boczny.
Istotne poziomy techniczne na marzec
Poziomy wsparcia: 4,114
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Prognoza EURPLN na marzec
Średnio w miesiącu: 4,17

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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