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W kolejnych tygodniach po opublikowaniu lipcowej Analizy technicznej kurs EURPLN systematycznie oddalał się od silnego oporu na
ok. 4,38. Uspokajające sygnały z Fed przypominające, że decyzja o losie QE3 zostanie podjęta na podstawie danych z gospodarki oraz
deklaracja RPP o zakończeniu cyklu obniżek stóp (wycena przez rynek tego scenariusza wsparta dodatkowo publikacjami lepszych od
prognoz danych) przyczyniły się do tego, że przebity został pierwszy poziom wsparcia (ok. 4,26) i EURPLN jest obecnie blisko drugiego
wskazywanego na początku lipca poziomu (ok. 4,20).
Spodziewamy się, że nawet jeśli EURPLN spadnie poniżej tego poziomu, to będzie to tylko chwilowe testowanie. Silna strefa wsparcia
składa się z lokalnego minimum na 4,201, nieznacznie poniżej którego znajdują się dwa silne zniesienia Fibonacciego (61,8% fali
wzrostowej trwającej od kwietnia i 68,5% ruchu trwającego od maja). Stosunek długości odcinków AB i CD jest również bardzo bliski
ważnemu współczynnikowi Fibonacciego (0,786) dla poziomu ok. 4,21. Dodatkowo, widoczna jest dywergencja pomiędzy EURPLN a
RSI (oscylator spadł poniżej minimów z pierwszej połowy maja i z ostatniej dekady kwietnia, a kurs jest wyraźnie powyżej odpowiednich
poziomów). Analiza techniczna wskazuje więc, że końcówka lipca przyniesie ponowny wzrost kursu EURPLN (do ok. 4,25), a w
kolejnych tygodniach możliwy jest ponowny powrót w okolice 4,30. Umocnienia złotego poniżej 4,20 wobec euro spodziewamy się
dopiero w czwartym kwartale.
Istotne poziomy techniczne na lipiec
Poziomy wsparcia: 4,201-4,195

4,17

4,145

Poziomy oporu 4,26

4,346

4,383

Prognoza EURPLN na lipiec
Średnio w miesiącu: 4,28

Koniec miesiąca: 4,25

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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