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10:30
Solidna przecena w pierwszych 

dwóch dniach trwającego tygodnia, 
dzisiaj uległa zatrzymaniu, a gdzie 

niegdzie pojawił się nawet zielony 
kolor na giełdach. Patrząc jednak na 
charakter odreagowania to bardziej 

przypomina to anemiczny powrót do 
tendencji sprzed tygodnia, która 

szybko zakończy się powrotem do 
ucieczki od ryzyka. Rynki cały czas 
pozostają zakładnikami greckich 

doniesień, tym razem w centrum 
uwagi jest restrukturyzacja długu 

przypadająca na jutrzejszy wieczór. 
Z czynników lokalnych mogących 
intrygować umysły inwestorów to 

decyzja RPP, a konkretniej 

komunikat po jej posiedzeniu.   Ceny 
spot EUR/USD  1,3135, EUR/PLN  

4,1640, USD/PLN 3,1690, koszyk 
PLN 3,6690.  
 

 
 

  
 
   

 
 

 
 

 
Dzienna Strategia: EURPLN(spot 4.1628): przewidywane min 4.1491, max 
4.1765; eksporterzy sprzedaz 4.1755, stop 4.1501; importerzy kupno 4.1501, 
stop 4.1755. USDPLN(spot 3.1685),przewidywane min 3.1504, max 3.1866; 
eksporterzy sprzedaz 3.1856, stop 3.1514; importerzy kupno 3.1514, stop 
3.1856 Informacje o dziennej strategii znajduja sie w komentarzu porannym 
 

Tygodniowa strategia: EURPLN (spot z godz. 8.00 4,1630): przewidywane min 4,1400, max 
4,1800 ; eksporterzy sprzedaz 4,1790, stop  4,1390; importerzy kupno  4,1410, stop  4,1810. 
USDPLN (spot z godz. 8.00 3,1690) przewidywane  min 3,1500, max 3,2050; eksporterzy 
sprzedaz  3,2040, stop 3,1490 ; importerzy kupno 3,1510, stop 3,2060.  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 


