Analiza techniczna
Lokalne maksimum siły złotego
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Tak jak się spodziewaliśmy, wzrostowa korekta kursu EURPLN zapoczątkowana w trzeciej dekadzie sierpnia była
kontynuowana. Przedział 4,00-4,02 wskazywany przez nas jako opór, został pokonany jedynie tymczasowo (maksium to
4,026). W dalszej części miesiąca złoty umacniał się, zbliŜając się do wartości 3,95 za euro, naszej prognozy na koniec
sierpnia. Nagły wzrost awersji do ryzyka, jaki obserwowaliśmy w ostatnich dniach minionego miesiąca spowodował
deprecjację złotego, kurs EURPLN wzrósł z ok. 3,96 do prawie 4,02 (m.in. w wyniku rozczarowania rynków niezbyt
konkretnym zapewnieniem Fed-u o gotowości do pomocy gospodarce). W pierwszych dniach września, dzięki lepszym
od oczekiwań danym z USA (m.in. indeks ISM dla przemysłu, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym), które na dzień
dzisiejszy oddalają realizację scenarisza double-dip za oceanem, nastrój na rynku wyraźnie się poprawił, na czym
skorzystał złoty, umacniając się do ok. 3,93 na początku września. UwaŜamy, Ŝe obecne poziomy to krótkoterminowe
maksimum siły złotego i w ciągu kilku najbliŜszych dni naleŜy liczyć się ze wzrostową korektą, która doprowadzi kurs do
ok. 3,96-3,97. Dopiero po tej korekcie zobaczymy kontynuację trendu spadkowego kursu EURPLN. Nasza prognoza
kursu EURPLN we wrześniu to 3,92 (koniec miesiąca) i 3,95 (średnio w miesiącu). Podtrzymujemy teŜ scenariusz
osiągnięcia poziomu ok. 3,85-3,86 pod koniec października.
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* poziom interwencji NBP ok. 3,85

Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. (członka Grupy AIB) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji
kupna lub sprzedaŜy jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podjęto starania w celu zapewnienia, Ŝe informacje zawarte w tym dokumencie nie są nieprawdziwe i nie wprowadzają w
błąd, jednakŜe 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 sprzedaŜy 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 słuŜą poglądowemu przedstawieniu poszczególnych instrumentów i naleŜy
je traktować wyłącznie jako materiał do dalszej dyskusji. Prezentacja jest własnością Banku Zachodniego WBK S.A. i bez pisemnej zgody właściciela nie moŜe być w całości ani w części
kopiowana ani rozpowszechniana.
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