Analiza techniczna
Złoty może odrobić część strat do euro
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EURPLN tylko na chwilę spadł poniżej 4,12 i w kolejnych tygodniach – zgodnie z naszymi oczekiwaniami – złoty tracił na wartości w
stosunku do euro. W konsekwencji, na początku kwietnia kurs testował drugi wskazany miesiąc temu opór (4,20). Presję na krajową
walutę wywierało zamieszanie na globalnym rynku związane z Cyprem i dane z kraju (CPI, sprzedaż detaliczna), które wzmacniały
oczekiwania na dalsze redukcje stóp NBP. Od ostatniego tygodnia lipca 2012 EURPLN przekroczył poziom 4,20 tylko 4 razy i jedynie
w trakcie pojedynczych sesji. Stosunki długości zaznaczonych na czerwono ruchów kursu są bliskie współczynnikom Fibonacciego
(dla poziomu nieco powyżej 4,20 AB/CD=1,618). Zasięg fali XY jest natomiast dwukrotnie większy niż fali AD. Poza tym, tuż powyżej
4,20 znajduje się 88,6% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej obserwowanej w lutym. Okoliczności te wskazują na możliwą korektę
po ostatnim wzroście EURPLN. Taki scenariusz wspiera też krótkoterminowa dywergencja EURPLN z RSI (kurs wzrósł powyżej szczytu z
trzeciej dekady marca, a oscylator nie). Wg nas kwiecień przyniesie pewne odreagowanie po ostatniej fali osłabienia złotego, jednak
potencjał do umocnienia krajowej waluty jest ograniczony (kolejne dane z kraju będą w naszej ocenie wspierać oczekiwania na obniżki
stóp przez RPP). Istotne dla złotego będą też dane o deficycie finansów publicznych za 2012, które poznamy 22 kwietnia. Jeżeli
wskaźnik będzie wyższy niż 3,5% PKB, wtedy złoty może tracić, bowiem zmniejszą się szanse na to, że KE zdejmie z Polski procedurę
nadmiernego deficytu.
Istotne poziomy techniczne na kwiecień
Poziomy wsparcia: 4,1664

4,1552

4,1366

Poziomy oporu 4,20

4,214

4,24

Prognoza EURPLN na kwiecień
Średnio w miesiącu: 4,17

Koniec miesiąca: 4,16

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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