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Rugsėjo pabaigoje ėmęs stipriai brangti JAV doleris euro atž vilgiu brangsta ir toliau. 
Vakar pralaužęs 1,2470 palaikymo lygį JAV doleris buvo pasiekęs net 1,2330 kursą. Taip ir 

nepriartėjęs prie 1,2290 palaikymo lygio JAV doleris bent jau trumpam apsisuko ir šiuo metu svyruoja ties 
1,2580.

Jei vis dėlto 1,2470 palaikymo lygis sustabdė JAV dolerio kurso brangimą ir kursas pasukęs priešinga 
linkme ir toliau mažės, kurso pigimą turėtų pristabdyti 1,2930 pasipriešinimo lygis. Pralaužus šį lygį, 
pagrindinės valiutų poros kursas judėtų link 1,3300-60. 

Nors vakar ir buvo pralauž tas 1,2470 palaikymo lygis EUR/USD kursui šiandien svyruojant ties 
1,2580 šis palaikymo lygis vis dar yra aktualus ir pakankamai stiprus. Visgi jei jis bus įveiktas JAV dolerį 
pristabdyti turėtų ties 1,2290 esantis palaikymo lygis.

Pasipriešinimo lygiai*
1,3670
1,3300-60
1,2930

Esamas kursas 1,2580

Palaikymo lygiai**
1,2470
1,2290
1,1870

* Pasipriešinimo lygis – tai lygis (žymimas žalia spalva), kurį pasiekus tikėtina, kad kurso kilimas sustos ir jis pradės smukti.  
** Palaikymo lygis – tai lygis (ž ymimas raudona spalva), kurį pasiekus tikėtina, kad kurso smukimas sustos ir jis pradės kilti.
Nors lygiai yra pateikiami kaip konkretus skaičius, tačiau į juos reikia žiūrėti kaip į tam tikrą zoną, tai yra, kursas gali apsisukti 
ir keliais punktais nepasiekęs nurodyto lygio arba šiek tiek už jo.
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Pasipriešinimo lygiai*
0,8190
0,8100
0,8040

Esamas kursas 0,7970

Palaikymo lygiai**
0,7830
0,7700
0,7610

EUR/PLN techninė analizė

Pasipriešinimo lygiai*
4,0620
3,9860
3,8550

Esamas kursas 3,8360

Palaikymo lygiai**
3,7450
3,4790
3,3340

Norėdami apžvalgas gauti el. paštu rašykite adresu laura.slavinskiene@swedbank.lt
Laura Slavinskienė, tel. 8 5 2684 842.
Šioje apž valgoje pateikiama informacija nėra bendro ar asmeninio pobūdžio siūlymas, raginimas ar rekomendacija sudaryti valiutų sandorius. Jo tikslas - informuoti klientus apie 
valiutų rinkų pokyčius. Investuotojai turėtų savarankiškai ir atidžiai įvertinti kiekvieną konkrečią investiciją ir prireikus kreiptis į finansų konsultantą. AB bankas „Hansabankas“ 
atkreipia jūsų dėmesį į tai, kad šie rodikliai nėra patikimi būsimų rezultatų rodikliai. AB bankas „Hansabankas“ neprisiima atsakomybės už tiesioginius arba netiesioginius 
nuostolius, įskaitant negautą pelną, kuriuos investuotojas gali patirti priimdamas sprendimą apžvalgoje esančios informacijos pagrindu. Apžvalga nėra investicinis tyrimas, todėl jai 
netaikomi investiciniam tyrimui nustatyti reikalavimai. Apž valga yra parengta remiantis informacija, surinkta iš viešai prieinamų šaltinių. AB bankas „Hansabankas“ netikrino ir 
nevertino šiuose šaltiniuose pateiktos informacijos, todėl neprisiimame jokios atsakomybės dėl informacijos, kurios pagrindu parengta apžvalga teisingumo, tikslumo ir išsamumo. 
Draudžiama kopijuoti, spausdinti, atgaminti, cituoti ar bet kaip kitaip naudoti šią apžvalgą arba bet kurią jos dalį be AB banko „Hansabankas“ sutikimo.


