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EURPLN blisko ważnego poziomu
W marcu notowania walut CEE przebiegały zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a początek kwietnia zaskoczył nagłą deprecjacją
rubla. Wcześniej, złoty był pod presją niestabilnego nastroju na rynku i gołębich sygnałów z kraju, a forint ustabilizował się po
wyraźnym osłabieniu obserwowanym od początku roku.
EURPLN znajduje się w ważnym punkcie i zachowanie względem okolic 4,19 może przesądzić o rozwoju wydarzeń w kolejnych
tygodniach. Ogólnie, sądzimy, że obawy o globalny wzrost gospodarczy oraz gołębie sygnały z Polski mogą w nadchodzących
tygodniach trzymać EURPLN blisko lokalnego szczytu. Czynnikiem ryzyka dla tego scenariusza może być podwyżka ratingu
lub jego perspektywy przez S&P w najbliższy piątek. EURHUF nie uległ dużym zmianom i kluczowy dla tego kursu może okazać
się globalny nastrój. Po tak gwałtownym osłabieniu, szanse na szybki powrót rubla do aprecjacji wydają się niewielkie.
EURPLN ► Wygląda na to, że obecnie kurs jest w fali 4-tej. Zgodnie z zasadami, fala 4 nie powinna zachodzić na falę 1 i w
cenach zamknięcia warunek ten jest na razie respektowany. Poziom 4,19 jest w tym momencie kluczowy dla całego układu –
jeśli zostanie przebity na koniec dnia, wtedy ewentualna fala 5 może być bardzo słaba i powolna.
Istotne poziomy techniczne na kwiecień
Poziomy wsparcia: 4,19  4,16  4,13

Poziomy oporu: 4,217  4,243  4,263

Prognoza EURPLN na kwiecień
Średnio w miesiącu: 4,21

Koniec miesiąca: 4,23

EURHUF ► Na rynku nie panuje obecnie żaden silny trend, co widać również po opadającym oscylatorze ADX i kurs
pozostaje w dość szerokim przedziale 306-315.
Istotne poziomy techniczne na kwiecień
Poziomy wsparcia: 311-312  308,6  307

Poziomy oporu: 315,2  316  318

USDRUB ► Perspektywa trwalszego spadku poniżej 56 mocno się oddaliła, a przebicie szczytu na ok. 61 sugeruje, że w
najbliższym czasie kurs może pozostać powyżej tego poziomu. Warto pamiętać, że w przypadku walut z rynków
wschodzących szybka deprecjacja to zjawisko znacznie częściej obserwowane niż mocna aprecjacja, więc wygląda na to, że
ewentualne odrabianie strat przez rubla będzie przebiegało w wolnym tempie.
Istotne poziomy techniczne na kwiecień
Poziomy wsparcia: 61,0  58,76  55,53
Poziomy oporu: 66,50  67,16  70,75
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EURPLN – Blisko ważnego wsparcia
Zgodnie z tym czego się spodziewaliśmy, EURPLN kontynuował ruch wzrostowy rozpoczęty w lutym. W pierwszej połowie
marca, złoty tracił pod wpływem obaw o globalny wzrost gospodarczy i gołębiej retoryki RPP, której towarzyszyły zaskakująco
niskie odczyty inflacyjne. W efekcie, kurs zbliżył się do 4,25 osiągając najwyższy poziom od listopada. Przed końcem miesiąca
krajowa waluta odrobiła część strat dzięki czemu nasze prognozy na marzec były bardzo blisko realizacji: średni EURPLN
wyniósł 4,21 wobec prognozowanych 4,20, a na koniec miesiąca był na 4,21, my oczekiwaliśmy 4,22.
Miesiąc temu pisaliśmy, że obserwowaną od stycznia sekwencję można wstępnie opisać według reguł Elliota. W kolejnych
tygodniach notowania przebiegały zgodnie z założeniami i wygląda na to, że obecnie kurs jest w fali 4-tej. Zgodnie z zasadami,
fala 4 nie powinna zachodzić na falę 1 i w cenach zamknięcia warunek ten jest na razie respektowany. Poziom 4,19 jest w
tym momencie kluczowy dla całego układu – jeśli zostanie przebity na koniec dnia, wtedy ewentualna fala 5 może być bardzo
słaba i powolna.
Złoty porusza się w takt zmian na rynku akcji oraz obligacji. Rentowność krajowej 10-latki spadła poniżej lokalnego minimum,
ale EURPLN pozostaje powyżej dołka z początku tego roku. Umocnienie długu wspierane jest przez dane inflacyjne, ale także
przez słabsze perspektywy globalnego wzrostu, które z kolei mogą ograniczać potencjał do umocnienia złotego. Z ostatnich
danych ze świata wynika, że tempo wzrostu straciło nieco na sile, a „wojny handlowe” raczej nie poprawią nastroju na rynku.
Ogólnie, sądzimy, że obawy o globalny wzrost gospodarczy oraz gołębie sygnały z Polski mogą w nadchodzących tygodniach
trzymać EURPLN blisko lokalnego szczytu. Czynnikiem ryzyka dla tego scenariusza może być podwyżka ratingu lub jego
perspektywy przez S&P w najbliższy piątek, ale nie jest to nasze bazowe założenie.
Istotne poziomy techniczne na kwiecień
Poziomy wsparcia: 4,19  4,16  4,13

Poziomy oporu: 4,217  4,243  4,263

Prognoza EURPLN na kwiecień
Średnio w miesiącu: 4,21

Koniec miesiąca: 4,23

EURHUF – Bez jasnych sygnałów
Miesiąc temu pisaliśmy, że pora na przerwę we wzrostach EURHUF obserwowanych od początku roku i faktycznie w marcu
kurs nieco skorygował i ustabilizował się. Nie pojawiły się żadne wewnętrzne okoliczności, które mogłyby wywołać wyraźny
ruch (rynek neutralnie odebrał wynik wyborów parlamentarnych), a jednocześnie forint pozostał odporny na globalny wzrost
zmienności.
Na rynku nie panuje obecnie żaden silny trend, co widać również po opadającym oscylatorze ADX i kurs pozostaje w dość
szerokim przedziale 306-315.
Marzec przyniósł zatrzymanie trendu spadkowego HUFPLN obserwowanego od sierpnia. Kurs odbił do prawie 1,36 (za 100
HUF) z 1,326 w wyniku lekkiego obniżenia EURHUF i dalszych wzrostów EURPLN. Zakładamy, że EURPLN raczej nie będzie
spadał w najbliższych tygodniach, więc HUFPLN może pozostać na podwyższonym poziomie.
Istotne poziomy techniczne na kwiecień
Poziomy wsparcia: 311-312  308,6  307

Poziomy oporu: 315,2  316  318

USDRUB – Gwałtowny wzrost
W marcu notowania USDRUB przebiegały w spokojnej atmosferze z lekką tendencją do deprecjacji rubla. W drugim tygodniu
kwietnia rosyjska waluta zaczęła jednak gwałtownie tracić pod wpływem informacji o planach nałożenia przez USA kolejnych
sankcji na Rosję. W efekcie, USDRUB szybko wzrósł do prawie 64, najwyższego poziomu od grudnia 2016.
W poprzednich miesiącach pisaliśmy, że z punktu widzenia analizy technicznej bilans czynników jest raczej w kierunku spadku
USDRUB. Dynamiczne zmiany z początku kwietnia sprawiają, że perspektywa trwalszego spadku poniżej 56 mocno się
oddaliła, a przebicie szczytu na ok. 61 z lipca 2016 sugeruje, że w najbliższym czasie kurs może pozostać powyżej tego
poziomu. Sytuacja na rynku zmienia się w ostatnich dniach bardzo dynamicznie. Warto pamiętać, że w przypadku walut z
rynków wschodzących szybka deprecjacja to zjawisko znacznie częściej obserwowane niż mocna aprecjacja, więc wygląda na
to, że ewentualne odrabianie strat przez rubla będzie przebiegało w wolnym tempie.
W marcu RUBPLN wahał się wokół 0,0595, a kwietniowa gwałtowna deprecjacja rubla pchnęła kurs w dół do 0,054, najniżej
od dwóch lat. Nie spodziewamy się, by rosyjska waluta była w stanie odrobić większość strat w najbliższym czasie.
Istotne poziomy techniczne na kwiecień
Poziomy wsparcia: 61,0  58,76  55,53
Poziomy oporu: 66,50  67,16  70,75
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