Analiza techniczna
Istotny opór tuż powyżej 4,16
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Krótko po opublikowaniu poprzedniej Analizy technicznej rozpoczęła się zapowiadana przez nas korekta spadkowa EURPLN. Została
ona zainicjowana przez decyzję Banku Japonii o znacznym rozszerzeniu programu pieniężnej stymulacji tamtejszej gospodarki. W
konsekwencji, krajowa waluta skorzystała z globalnego umocnienia aktywów i skala odreagowania przekroczyła nasze oczekiwania.
Nadzieje na napływ dodatkowego kapitału spowodowały, że EURPLN przebił wszystkie wskazywane na początku kwietnia poziomy
wsparcia (najniższy na poziomie 4,1366) i osiągnął poziom nieco poniżej 4,09. Rozczarowujące dane z Niemiec oraz strefy euro
(wstępne PMI, Ifo) wywołały korektę do ok. 4,163. Średni EURPLN wyniósł w kwietniu prawie 4,14, nieco mniej niż spodziewane przez
nas 4,17 (koniec miesiąca prognozowaliśmy na poziomie 4,16). Nieznacznie powyżej lokalnego szczytu na 4,163 znajduje się opór
wyznaczony przez 68,5% zniesienia fali spadkowej z początku kwietnia i 61,8% całej sekwencji ruchów zapoczątkowanej pod koniec
stycznia. Co więcej, dla poziomu ok. 4,16, stosunki długości ruchów (zaznaczone na czerwono) są bliskie współczynnikom Fibonacciego,
co dodatkowo wzmacnia tę strefę oporu. Uważamy, że nie zostanie ona raczej w maju przebita. Zakończenie impasu politycznego we
Włoszech i nadzieje na dodatkowe działania EBC mogą wspierać ryzykowne aktywa. Z drugiej strony, potencjał do aprecjacji złotego
jest ograniczany przez ostatnie słabe dane z Europy, które osłabiły nadzieje na szybkie ożywienie gospodarcze.
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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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