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Dość szybko po publikacji poprzedniej Analizy technicznej kurs EURPLN wybił się z kanału trendu spadkowego i dotarł do
drugiej strefy oporu. Gwałtowna deprecjacja złotego była skutkiem kumulacji obaw o to czy grecki parlament zdoła przyjąć
pakiet oszczędnościowy konieczny do otrzymania kolejnej transzy z pierwszego pakietu pomocowego. Krajowa waluta z
pewnym opóźnieniem zyskała w obliczu wzrostu optymizmu na globalnym rynku kiedy z Grecji napłynęły optymistyczne wieści,
ale za to skala ruchu pozwoliła odrobić duŜą część wcześniejszych strat. Ostatecznie na koniec czerwca kurs EURPLN był
blisko 3,98, a do oczekiwanych przez nas 3,94 spadł w pierwszym dniu lipca. Wokół tego poziomu znajduje się zgrupowanie
zniesień Fibonacciego, podobnie jak w pobliŜu 3,93, co razem tworzy pierwszą strefę wsparcia. Dodatkowo, ostatnie minima
wyznaczyły trzeci punkt styczności z dolnym ograniczeniem kanału trendu wzrostowego, co zwiększa prawdopodobieństwo, Ŝe
pierwsza strefa wsparcia nie zostanie w najbliŜszych tygodniach przebita i naleŜy liczyć się z tym, Ŝe przed nami korekta
ostatniego umocnienia złotego. Pierwszym oporem jest 3,977, gdzie wypada połowa ostatniej fali spadkowej. Nie oczekujemy,
aby kurs ponownie osiągnął ostatnie maksima w okolicy 4,02. Spodziewamy się, Ŝe po zapowiadanym ruchu w górę, w dalszej
części miesiąca złoty odzyska siłę i na koniec lipca kurs EURPLN będzie blisko 3,96.
Poziomy techniczne

Wsparcie

Opór

1 poziom

3,9302-3,9408

3,977

2 poziom

3,91-3,92

4,00-4,02

3 poziom

3,8896

4,05

Prognoza kursu EURPLN na lipiec
średnio w miesiącu

3,96

koniec miesiąca

3,96

Niniejsza publikacja przygotowana przez Bank Zachodni WBK S.A. 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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