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Valandinis grafikas

Pagrindinės valiutų poros santykis toliau smunka žemyn per šias pastarąsias keletą dienų judėdamas 
nuo 1,2620 iki 1,2520. Vakar EUR/USD valiutų poros kursas bandė įveikti konsolidacijos etapą ir palikti 
„trikampio“ figūros svyravimo intervalą, tačiau kursas pasiekęs 1,2810, sugrįžo atgal į „trikampio“ formos 
intervalą (žr. valandinį grafiką). Taigi, galime toliau teigti, kad ši figūra yra vis dar aktuali, o ji, pagal 
techninės analizės teoriją, byloja apie besitęsiančią  kurso judėjimo kryptį, t.y. JAV doleris toliau turėtų 
stiprėti euro atžvilgiu.

Šiuo metu EUR/USD yra priartėjęs prie 1,2480 palaikymo lygio. Kursui pavykus pralaužti šį lygį, jam 
atsivertų kelias link 1,2330-1,2290 palaikymo zonos. Toliau JAV doleriui stiprėjant euro atžvilgiu, kursas 
pajudėtų link 1,1870.

Priešingu atveju, pagrindinės valiutų poros kursui pradėjus judėti aukštyn, kurso kilimą stabdytų 
1,2930 pasipriešinimo lygis. Pralaužus šį lygį, EUR/USD kursas judėtų link 1,3260 pasipriešinimo lygio. 
Ilgesniu laikotarpiu, toliau besitęsiant euro stiprėjimui, galime tikėtis, kad EUR/USD santykis priartės prie 
1,3670 lygio. 

Pasipriešinimo lygiai*
1,3670
1,3260
1,2930

Esamas kursas 1,2500

Palaikymo lygiai**
1,2480
1,2330
1,2290

* Pasipriešinimo lygis – tai lygis (ž ymimas ž alia 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*
0,8660
0,8460

Esamas kursas 0,8370

Palaikymo lygiai**
0,8190
0,8040
0,7830

EUR/PLN techninė analizė

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

Esamas kursas 3,8180

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

Norėdami apžvalgas gauti el. paštu rašykite adresu vytautas.cirvinskas@swedbank.lt
Vytautas Čirvinskas, tel. 8 5 2684 478.
Šioje apžvalgoje 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.


