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10:30
Silny optymizm ni stad ni zowąd 

przeobraża się w pesymistyczne 
nastroje, a panorama pro 

ucieczkowego zjawiska od risk assets 
zatacza coraz szersze kręgi. 
Argumentów dla aktywacji 

niedźwiedzich sił stopniowo 
przybywa, choć były one już znane 

dużo  wcześniej. Niepokoją Irańska 
determinacja i ich bojowe nastawnie, 
rekordowe depozyty w EBC, czy też 

aroganckie straszenie przez 
polityków greckich swoich wierzycieli, 

że mogą dostać połowę należności  a 
jeśli się nie podporządkują to 
wszystko stracą. To prowokuje 

spadki na EUR/USD oraz złotego 

przechodzącego do defensywy. Ceny 

spot EUR/USD  1,3170, EUR/PLN  
4,1540, USD/PLN 3,1530, koszyk 

PLN 3,6560.  
 
 

 
 

 
  
 

   
 

 
 
 

 
Dzienna Strategia: EURPLN(spot 4.1427): przewidywane min 4.1293, max 4.1561; 
eksporterzy sprzedaz 4.1551, stop 4.1303; importerzy kupno 4.1303, stop 4.1551. 
USDPLN(spot 3.1360),przewidywane min 3.1184, max 3.1536; eksporterzy sprzedaz 
3.1526, stop 3.1194; importerzy kupno 3.1194, stop 3.1526 Informacje o dziennej 
strategii znajduja sie w komentarzu porannym 

 
 

Tygodniowa strategia: EURPLN (spot z godz. 8.00 4,1427): przewidywane min 
4,1200, max 4,1600 ; eksporterzy sprzedaz 4,1590, stop  4,1190; importerzy kupno  
4,1210, stop  4,1610. USDPLN (spot z godz. 8.00 3,1360) przewidywane  min 
3,1100, max 3,1600; eksporterzy sprzedaz  3,1590, stop 3,1090 ; importerzy kupno 
3,1110, stop 3,1610.  Informacje o tygodniowej strategii  znajdują się w komentarzu 
porannym. 

 
 

EURPLN 
 
3 opór – 4,5200 

2 opór – 4,3700 
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 
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USDPLN 

 
3 opór – 3,3400 

2 opór – 3,2400 
1 opór – 3,1700 
 

 
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 


