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Kolejne tygodnie po opublikowaniu poprzedniej Analizy technicznej przyniosły gwałtowne osłabienie złotego. Negatywną presję
na krajową walutę wywarły obawy o problemy zadłuŜeniowe strefy euro i brak konkretnych decyzji w celu ich ostatecznego
rozwiązania. Wzrost awersji do ryzyka generowała teŜ niepewność odnośnie skali spowolnienia gospodarczego, co razem z
pierwszym wymienionym czynnikiem wzmogło obawy o europejski system bankowy. Wzrost awersji do ryzyka sprawił, Ŝe kurs
EURPLN przebił strefę oporu wokół 4,25, ale liczyliśmy, Ŝe drugie pasmo oporu, 4,32-4,36 powstrzyma wzrosty. Strefa ta
broniła się dłuŜej niŜ pierwszy opór, ale w końcu i ona została pokonana. W konsekwencji, EURPLN wzrósł do najwyŜszego
poziomu od czerwca 2009. Kurs zbliŜył się do 4,50, czyli trzeciego oporu wskazywanego przez nas poprzednio. Ostatnia
sekwencja ruchów dała podstawy do wyznaczenia dodatkowych poziomów w okolicy 4,50 wzmacniających siłę tego oporu.
Scenariusz oddalenia się kursu od pierwszego oporu wzmacnia dywergencja pomiędzy wykresem ceny a oscylatora RSI (kurs
ustanawia kolejne maksima, a RSI nie). Czynniki te sprawiają, Ŝe teoretycznie większe jest prawdopodobieństwo tego, Ŝe
poziom 4,50 nie zostanie przebity, przynajmniej nie za pierwszym podejściem. Z drugiej strony, obecna sytuacja na rynku jest
bardzo dynamiczna i niczego nie moŜna wykluczyć. Jeśli poziom zostanie przebity, to kurs moŜe dalej rosnąć, kolejne pasma
oporu są wokół psychologicznych poziomów 4,60 i 4,70. Widzimy jednak szansę na to, Ŝe na koniec miesiąca kurs EURPLN
spadnie do ok. 4,44.
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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 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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