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Krótko po opublikowaniu poprzedniej Analizy technicznej trzy komentarze bankierów centralnych sprawiły, Ŝe sytuacja na
wykresie EURPLN uległa wyraźnej zmianie. Zrealizował się bowiem scenariusz, który według analizy technicznej był mniej
prawdopodobny. Wypowiedź Prezesa NBP Marka Belki („Złoty ma wciąŜ potencjał do umocnienia. (...) UwaŜam, Ŝe temu
procesowi trzeba pomóc”) zainicjowała gwałtowny spadek kursu EURPLN. Po przebiciu strefy wsparcia na 3,9394-3,946
kurs zatrzymał się ok. 10 groszy poniŜej poziomu jaki był na rynku w momencie wysyłania naszej analizy. Po krótkiej
korekcie doszło do kolejnego wyraźnego umocnienia złotego, tym razem po komentarzu Andrzeja Bratkowskiego,
sugerującym moŜliwość znacznej aprecjacji krajowej waluty w tym roku, co pchnęło kurs EURPLN w dół z 3,89 do 3,85. Z
kolei słowa Jana Winieckiego („...inflacja powoli, ale jednak będzie rosła i naleŜy to uwzględnić w decyzjach Rady”)
przyczyniły się do dalszego spadku kursu EURPLN do 3,83. Kurs znalazł się tym samym poniŜej poziomu, przy którym w
kwietniu 2010 interweniował NBP. Trend spadkowy zatrzymał się obecnie w okolicach kolejnej strefy wsparcia, jaka wynika
z projekcji cenowej (np. odległość od punktu X do A pomnoŜona przez współczynnik Fibonacciego 1,13 i odjęta od 4,1081
daje poziom 3,8407). NaleŜy zaznaczyć, Ŝe choć spodziewamy się, Ŝe kurs EURPLN wzrośnie, to sygnał ten jest słabszy
niŜ prezentowany w poprzedniej publikacji. W przypadku przebicia testowanej obecnie strefy 3,836-3,844, kolejnym
poziomem wsparcia jest 3,80, przy którym ostatnia fala spadkowa zrównałaby się ze zniŜką zainicjowaną przez wypowiedź
Prezesa NBP, a ruch z punktu A do tego poziomu byłby równy 1,272 zmiany kursu z X do A.
Poziomy techniczne

Wsparcie

Opór

Prognoza kursu EURPLN na styczeń

1 poziom

3,836-3,844

3,90

średnio w miesiącu

3,86

2 poziom

3,80

3,92

koniec miesiąca

3,88

3 poziom

3,72

3,939-3,946

* 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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