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10:30
Końcówka tygodnia przebiega pod 

dyktando uspokojenia i wyciszenia, 
po całej burzy spekulacji wokół LTRO 

i CDSów z pierwszej połowy 
tygodnia. Dzisiaj indeksy europejskie 
w rozkroku, oscylując wokół 

zamknięć z dnia wczorajszego, 
podczas gdy na rynku EUR/USD 

obserwujemy próbę korekty 
uprzednich wzrostów a polski złoty 
jak na razie w mało znaczącej 

defensywie. Jak do tej pory brak jest 
siły, która mogłaby wywołać 

przecenę na aktywach ryzykownych, 
choć wystarczy banalny pretekst 
ażeby ten stan rzeczy uległ 

radykalnej przebudowie.  Ceny spot 
EUR/USD  1,3265, EUR/PLN  4,1065, 

USD/PLN 3,0965, koszyk PLN 
3,6040.  
Mało przyjaźnie robi się wokół rynku 

ropy, tutaj do ryzyka „Irańskiego” 
dochodzi tym razem rzekomy 

wybuch rurociągu w Arabii 

Saudyjskiej, który po kilku godzinach 

został jednak zdementowany. Nie 
przeszkodziło to jednak w dalszej 

wspinaczce cen ropy na świecie, co z 
kolei staje się dużym problem dla 
świata, a o którym jeszcze się 

niewiele mówi. Ten jak i inne 
elementy ryzyka są jak do tej pory w 

sposób wyrazisty ignorowane, co 
owocuje dużym apatytem na ryzyko, 
w tym także silnym złotym.  

Wymownym jest także informacja z 
EBC, z której to czytamy że depozyty 

overnight złożone do EBC odnotowały 
rekordową wielkość 770 mld EUR, co 
pewnie jest pokłosiem drugiej edycji 

LTRO.  
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3 opór – 4,5200 
2 opór – 4,3700 
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1 opór – 4,2600 
 

1 wsparcie – 4,1000 
2 wsparcie – 4,0600 

3 wsparcie – 3,9000 
 
Trend krótkoterminowy – horyzontalny 

Trend średnioterminowy – horyzontalny   
Trend długoterminowy – horyzontalny 

 
USDPLN 
 

3 opór – 3,3400 
2 opór – 3,1700 

1 opór – 3,1200 
 
 

1 wsparcie – 3,0600 
2 wsparcie – 3,0000 

3 wsparcie – 2,9000 
 
Trend krótkoterminowy – horyzontalny 

Trend średnioterminowy – horyzontalny 
Trend długoterminowy – horyzontalny 
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Raport sporządził, 
 
Łukasz Leszczyński  

l.leszczynski@dmk-alpha.eu 

602 478 300 


