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INDEKS DOLAROWY 

Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego 
 źródło: TMS Direct 

Rys. 2 Wykres dzienny EUR/USD 
 źródło: TMS Direct 

EUR/USD 

OPORY 96,30 97,20 97,60 WSPARCIA 95,40 95,00 94,00 OPORY 1,1230 1,1300 1,1350 WSPARCIA 1,1130 1,1040 1,1000 

Indeks dolarowy oparł się na istotnym oporze w rejonie 96,20 pkt., gdzie 

wypada zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. Powstałe na wykresie dwie 

formacje spadających gwiazd wskazują na możliwość zakończenia 

wzrostowego impulsu. Potwierdzeniem jest oscylator stochastyczny, który 

jest bliski wygenerowania sygnału sprzedaży w strefie wykupienia. Zasięg 

zniżki sięga krótkoterminowej linii trendu przy 95,30 pkt. 

  Zniesienie Fibonacciego 50 proc. powstrzymuje rozwój impulsu 

spadkowego. Na wykresie tworzy się już druga formacja młota, która 

oznacza wygaszenie podaży. Stwarza to perspektywę do odwrócenia 

kierunku, co pozwoli na podejście w okolice przynajmniej 1,1230 (szczyt 

z początku sierpnia). 



GBP/USD 

Rys. 3 Wykres dzienny GBP/USD 
 źródło: TMS Direct 

Rys. 4 Wykres dzienny EUR/GBP 
 źródło: TMS Direct 

EUR/GBP 

OPORY 1,3260 1,3370 1,3500 WSPARCIA 1,2950 1,2800 1,2650 OPORY 0,8480 0,8550 0,8630 WSPARCIA 0,8280 0,8200 0,8100 

 

 
 
 
 
 

Notowania EUR/GBP przebijają się przez zniesienie Fibonacciego 61,8 

proc. przy 0,8420. Jeżeli dzienna świeca zamknie się poniżej tego 

poziomu – wywoła to aktywację strony podażowej i sprowadzi kurs 

nawet do 0,8280. Znajdziemy tam zniesienia Fibonacciego 38,2 proc., 

88,6 proc. oraz dołki z 15 lipca. 

Kurs GBP/USD po raz kolejny podchodzi w okolice 1,3260, gdzie 

wypadają zniesienia Fibonacciego 61,8 proc. i 78,6 proc. Poziom ten 

wcześniej powstrzymał dalszą zwyżkę, jednak tym razem strona 

popytowa może pokazać siłę. Kolejnego oporu należy szukać przy 1,3370 

(maksima z 14 lipca i 2 sierpnia). 



USD/JPY 

Rys. 5 Wykres dzienny USD/JPY 
 źródło: TMS Direct 

Rys. 6 Wykres dzienny EUR/JPY 
 źródło: TMS Direct 

EUR/JPY 

OPORY 103,50 104,50 107,00 WSPARCIA 102,50 100,00 98,80 OPORY 116,70 118,00 120,00 WSPARCIA 112,70 110,80 109,10 

Kurs podszedł pod górną bandę kanału wzrostowego korespondującą ze 

zniesieniami Fibonacciego 38,2 proc. i 50 proc. przy 103,50. Poziom ten z 

pewnością sprawi niemały problem rynkowi byka, także prawdopodobne 

jest odwrócenie kierunku i utworzenie spadkowej korekty. Jej zasięg 

sięga okolic 102,50 (lokalny szczyt z 5 sierpnia). Scenariusz ten 

spotęgowany jest przez oscylator stochastyczny, który jest bliski 

wygenerowania sygnału sprzedaży w strefie wykupienia. 

Najbliższym oporem dla kursu będzie średnioterminowa linia trendu 

spadkowego wypadająca w okolicach 116,70. Poziom ten z dużym 

prawdopodobieństwem powstrzyma dalszą zwyżkę i kurs ponownie 

zejdzie do 112,70, gdzie wypada zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. 



USD/CHF 

Rys. 7 Wykres dzienny USD/CHF 
 źródło: TMS Direct 

Rys. 8 Wykres dzienny EUR/CHF 
 źródło: TMS Direct 

EUR/CHF 

OPORY 0,9880 0,9950 1,0220 WSPARCIA 0,9750 0,9670 0,9500 OPORY 1,1000 1,1100 1,1200 WSPARCIA 1,0940 1,0820 1,0700 

Kurs przebił zniesienie Fibonacciego 61,8 proc., które wcześniej 

wielokrotnie broniło przed powiększeniem zwyżki. Wyznacza to kierunek 

w średnim terminie, choć wcześniej nie można wykluczyć spadkowej 

korekty. Jej zasięg sięga przebitego oporu przy 1,0940. Oporem są 

dzisiejsze maksima (1,10), które mogą odebrać rolę bariery 

psychologicznej. 

Wzrosty panujące na USD/CHF wyraźnie wytraciły impet, o czym 

świadczy tworząca się spadająca gwiazda. Warto dodać, że formacja ta 

ulokowana jest przy oporze, na który składa się średnioterminowa linia 

trendu spadkowego oraz zniesienie Fibonacciego 78,6 proc. Zasięg 

spadków sięga dołków z kwietnia, maja, czerwca i sierpnia (0,9540), choć 

po drodze należy uważać na zniesienia 38,2 proc. (0,9750) i 61,8 proc. 

(0,9670). 



AUD/USD 

Rys. 9 Wykres dzienny AUD/USD 
 źródło: TMS Direct 

Rys. 10 Wykres dzienny NZD/USD 
 źródło: TMS Direct 

NZD/USD 

OPORY 0,7570 0,7700 0,7750 WSPARCIA 0,7500 0,7400 0,7350 OPORY 0,7300 0,7440 0,7500 WSPARCIA 0,7200 0,7100 0,7000 

Zniesienie Fibonacciego 78,6 proc. póki co powstrzymało rozwój impulsu 

wzrostowego, jednak strona popytowa wyraźnie nie ma siły, by 

kontynuować ruch. Wspiera to spełnienie spadkowego scenariusza, dla 

którego kolejną barierą będzie poziom 0,7420. Wypada tam poziom 

overbalance korespondujące ze średnioterminową linią trendu 

wzrostowego. 

Kurs przykleił się do przyspieszonej linii trendu wzrostowego przy 0,7220, 

gdzie znajdziemy zniesienia Fibonacciego 23,6 proc. i 38,2 proc. Przebicie 

tego poziomu pozwoli na spadek do kolejnego zgrupowania zniesień, tym 

razem mowa o zniesieniach 38,2 proc. i 61,8 proc. Oporem pozostaje 

wielokrotnie testowane 0,73. 



EUR/PLN 

Rys. 11 Wykres dzienny EUR/PLN 
źródło: TMS Direct 

Rys. 12 Wykres dzienny USD/PLN 
 źródło: TMS Direct 

USD/PLN 

OPORY 4,3100 4,3300 4,3500 WSPARCIA 4,2570 4,2200 4,1800 OPORY 3,9300 3,9500 3,9800 WSPARCIA 3,8600 3,8300 3,8000 

Kurs podchodzi coraz bliżej oporu przy 4,38, w okolicach którego wypada 

zniesienie Fibonacciego 61,8 proc. Po tylu dniach zwyżki, chwila 

odreagowania byłaby „zdrowa”, jednak należy poczekać na wyraźny 

sygnał. Aktywacja podaży pozwoli na spadek do krótkoterminowej linii 

trendu wzrostowego przy 4,35. Kolejnym oporem jest 4,40. 

USD/PLN zatrzymał się w okolicach 3,93. Na wykresie dziennym 

utworzyła się formacja spadającej gwiazdy, która wskazuje na 

zakończenie wzrostowej fali. Scenariusz ten wspiera także stochastic, 

który wygenerował sygnał sprzedaży w strefie wykupienia. Najbliższym 

poziomem, który może powstrzymać zniżkę będzie 3,86 (zniesienie 

Fibonacciego 38,2 proc. 



Prezentowany raport jest wynikiem analiz prowadzonych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. i, choć sporządzony został na podstawie wiarygodnych źródeł informacji, TMS Brokers nie gwarantuje 
kompletności, dokładności i poprawności danych w nich zawartych. Dystrybucja raportu ogranicza się do klientów,  z którymi TMS Brokers podpisał odpowiednie umowy świadczenia usług, jak 
również użytkowników serwisów informacyjnych, w tym serwisów internetowych udostępnianych przez TMS Brokers. TMS Brokers nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie 
rekomendacji, prognoz, przewidywań  i jakichkolwiek informacji zawartych w prezentowanym raporcie o ile przy ich przygotowaniu TMS Brokers dołożył należytej staranności. Szczegółowe informacje 
dotyczące TMS Brokers, zasad sporządzania i rozpowszechniania rekomendacji, źródeł informacji, określenia odbiorców rekomendacji, terminologii fachowej, konfliktów interesów, jak również 
częstotliwości wydawania i ważności rekomendacji, wskazane zostały na stronach internetowych www.tms.pl w części „zastrzeżenia”. 
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