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Waluty CEE nadal pod presją
Kolejne akty greckiej tragedii nieprzybliżające do szczęśliwego końca w dalszym ciągu wywierały negatywną presję na waluty
CEE. Dalsze osłabienie złotego, forinta i rubla było zgodne z naszymi przypuszczeniami, ale warto naszym zdaniem zauważyć,
że dynamika zmian na regionalnym rynku walutowym nie była zbyt duża w kontekście rosnącego ryzyka Grexitu.
Z punktu widzenia analizy technicznej, sytuacja na wykresach EURPLN, EURHUF oraz USDRUB nie uległa istotnym zmianom i
nadal w naszej ocenie bardziej prawdopodobna jest dalsza deprecjacja złotego, forinta i rubla. Scenariusz taki jest zgodny z tym
co obecnie dzieje się na globalnym rynku, gdzie do wciąż niezakończonej kwestii Grecji dołączyły obawy o sytuację w Chinach
skutecznie ograniczając popyt na ryzykowne aktywa.

EURPLN ► RSI wzrósł w końcu powyżej 70 pkt i teoretycznie już w pierwszej połowie lipca mógłby się pojawić poważny
sygnał do zakończenia obecnej fali wzrostowej. Z drugiej strony, wybicie się kursu górą z konsolidacji trwających od początku
czerwca (na wykresie tygodniowym) i od końca czerwca (na wykresie dziennym) jak też przebicie dwóch przebiegających blisko
siebie średnich kroczących (100- i 150-tygodniowej) nie zapowiadają rychłej zmiany trendu EURPLN.
Istotne poziomy techniczne na lipiec
Poziomy wsparcia: 4,10

4,04

3,95

Poziomy oporu: 4,23

4,34

4,40

Istotne poziomy techniczne na lipiec
Średnio w miesiącu: 4,21

Koniec miesiąca: 4,24

EURHUF ► Obraz techniczny nie uległ istotnym zmianom. W dalszym ciągu można zakładać, że kurs jest w fali B korekty
ABC i przed nami jeszcze jedna fala spadkowa, która mogłaby sprowadzić EURHUF poniżej 310. Oscylator ADX zbliża się
powoli do lokalnego maksimum sugerując, że potencjał do dalszej deprecjacji forinta do euro powoli się wyczerpuje.
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USDRUB ► Rozpoczęte w drugiej połowie maja i nadal trwające odbicie jest największym ruchem na północ w tym roku. Już
od kliku kwartałów USDRUB porusza się natomiast w falach, w których nie występują wyraźne korekty i jest to wg nas w
dalszym ciągu argument, dlaczego widzimy potencjał do dalszego osłabienia rosyjskiej waluty w nadchodzących miesiącach.
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EURPLN – RSI wciąż bez sygnału
Miesiąc temu wskazywaliśmy, że czynniki techniczne i okoliczności globalne nie dają dużych szans na wyraźną aprecjację
złotego do euro i EURPLN faktycznie pozostał w kolejnych tygodniach na podwyższonym poziomie. Średniomiesięczny kurs
był blisko naszej prognozie (4,16 vs. 4,15), ale na koniec czerwca EURPLN był wyraźnie wyżej niż oczekiwaliśmy (4,19 vs.
4,12), do czego w dużym stopniu przyczyniła się niepewność odnośnie finału kwestii Grecji.
Potencjał do umocnienia złotego był wg nas ograniczony, bowiem RSI – który w kwietniu dał sygnał do wzrostu EURPLN – był
jeszcze poniżej 70 pkt, a dopiero spadek oscylatora poniżej tej granicy po wcześniejszym wzroście powyżej 70 pkt jest sygnałem
do zniżki instrumentu. W ciągu ostatnich kilku tygodni RSI – rosnąc wraz z kursem – przebił w końcu tę granicę i teoretycznie
już w pierwszej połowie lipca mógłby się pojawić poważny sygnał do zakończenia obecnej fali wzrostowej na rynku EURPLN.
Z drugiej strony, wybicie się kursu górą z konsolidacji trwających od początku czerwca (na wykresie tygodniowym) oraz od
końca czerwca (na wykresie dziennym) jak też przebicie dwóch przebiegających blisko siebie średnich kroczących (100- i 150tygodniowej) nie zapowiadają rychłej zmiany trendu EURPLN. Okoliczności te – jak też nadal nierozwiązana kwestia Grecji i
ogólnie słabszy nastrój na rynku – sprawiają, że nie oczekujemy sygnału do umocnienia złotego do euro w pierwszej połowie
lipca i dlatego uważamy, że EURPLN średnio w miesiącu jak też na koniec lipca będzie powyżej 4,20. Jednocześnie, nadal
oczekujemy umocnienia krajowej waluty w kolejnych miesiącach roku dzięki m.in. postępującemu ożywieniu gospodarczemu i
luźnej polityce pieniężnej EBC.
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EURHUF – Nadal w fali „B”
Niepewność dotycząca rozwoju sytuacji w Grecji utrzymująca się na globalnym rynku miała też negatywny wpływ na forinta.
Odwrót od ryzykownych aktywów spowodował, że EURHUF zbliżył się do 318 coraz bardziej wchodząc w zakres największego
czarnego korpusu w trwającej w I kw. fali spadkowej.
Obraz techniczny rynku nie uległ w ostatnich tygodniach istotnym zmianom. W dalszym ciągu można zakładać, że kurs jest w
fali B korekty ABC i przed nami jeszcze jedna fala spadkowa, która mogłaby sprowadzić EURHUF poniżej 310. Oscylator ADX
zbliża się powoli do lokalnego maksimum sugerując, że potencjał do dalszej deprecjacji forinta do euro powoli się wyczerpuje.
Złoty oraz forint straciły do euro w podobnej skali, co skutkowało trendem bocznym na rynku HUFPLN. Kurs spędził większą
część zeszłego miesiąca w przedziale z maja (0,01305-0,01345). Sądzimy, że lipiec również nie przyniesie istotnych ruchów w
notowaniach forinta do złotego.
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USDRUB – Potencjał do wzrostów
Na początku lipca kurs USDRUB jest nieznacznie powyżej poziomu, na którym rozpoczynał poprzedni miesiąc. Mimo szeregu
negatywnych czynników wewnętrznych (skup walut obcych przez rosyjski bank centralny, słabe perspektywy gospodarcze) i
zewnętrznych, rubel zdołał nawet przejściowo zyskać do dolara.
Podobnie jak w przypadku forinta, naszym zdaniem sytuacja na rynku USDRUB także nie zmieniła się w ciągu ostatnich kilku
tygodni. Jak wskazywaliśmy przed miesiącem, rozpoczęte w drugiej połowie maja i nadal trwające odbicie jest największym
ruchem na północ w tym roku. Już od kliku kwartałów USDRUB porusza się natomiast w falach, w których nie występują
wyraźne korekty i jest to w dalszym ciągu argument, dlaczego widzimy potencjał do dalszego osłabienia rosyjskiej waluty w
nadchodzących miesiącach.
Tak jak przypuszczaliśmy, złoty zyskał nieco w czerwcu do rubla, ale była to głównie zasługa większego ruchu z początku
zeszłego miesiąca. Niemniej, nadal uważamy, że krajowa waluta powinna w najbliższym czasie radzić sobie lepiej do dolara
niż rubel, co mogłoby doprowadzić do testowania przez RUBPLN lokalnego minimum na 0,0658.
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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. Informacje przedstawione w niniejszej publikacji nie mają charakteru porad inwestycyjnych ani doradztwa. Podjęto wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia, że informacje
zawarte w tej publikacji 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. Prognozy ani dane odnoszące się do przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych cen instrumentów finansowych lub wyników finansowych.
Bank Zachodni WBK S.A., jego spółki zależne oraz którykolwiek z jego lub ich pracowników mogą być zainteresowani którąkolwiek z transakcji, papierów wartościowych i towarów wymienionych w tej
publikacji. Bank Zachodni WBK S.A. lub jego spółki zależne mogą świadczyć usługi dla lub zabiegać o transakcje z którąkolwiek spółką wymienioną w tej publikacji. Niniejsza publikacja nie jest przeznaczona
do użytku prywatnych inwestorów. Klienci powinni kontaktować się z analitykami Banku oraz przeprowadzać transakcje poprzez jednostki Banku Zachodniego WBK S.A. w jurysdykcjach swoich krajów, chyba
że istniejące prawo zezwala inaczej. W przypadku tej publikacji zastrzeżone jest prawo autorskie oraz obowiązuje ochrona praw do baz danych.
W sprawie dodatkowych informacji, dostępnych na życzenie, prosimy kontaktować się z: Bank Zachodni WBK S.A., Obszar Skarbu, Departament Analiz Ekonomicznych,
ul. Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska, telefon 22 534 18 88, e-mail: ekonomia@bzwbk.pl, www.bzwbk.pl

