
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX – technikai elemzés 

2021.04.14. 

 A EUR/USD viszonylatában az újabb emelkedő hullám ereje többre lehet 

hivatott egy szimpla visszatesztelésnél, így a következő csökkenő hullámban 

már jó vételi lehetőségeket is kaphatunk. A font még mindig alulteljesítő a 

dollár ellenében; nem törte a csökkenő trendet. A forint erősödése az euróval 

szemben megtörte a hosszabb távú gyengülő trendet, így változás állhat be az 

eddigi képben: az EUR/HUF szélesebb sávba (343,75-367) kerülhet. A forint 

ereje a fonttal és a dollárral szemben is kitarthat május elejéig. A török líra 

gyengülése megtorpant; kis visszarendeződés jöhet. A rubel is hajrázott 

tegnap, de csak a leértékelődő trendjében láthatunk korrekciót.  
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EUR/USD napi: Az 1,1719 környéki támasz 

szintről erősnek tűnő visszapattanást 

láthatunk.  

 

A piros vékony trendvonal az 1,1963-as 

szint körül várja a tesztelést, ami már ma 

bekövetkezhet.  

 

Egyelőre még felfele korrekcióról 

beszélhetünk a dollár erősödő trendben, 

de az erős momentum miatt a következő 

árfolyamcsökkenő szakasz meghatározó 

lehet a további kereskedés 

szempontjából. Ha nem menne új 

mélypontra, akkor májusra felfele 

fordulós minta alakulhat ki.  

 

Ha áttörné felfele az 1,1963-as szintet, az 

jelentős erőre utalna, és akkor a 

következő csökkenő szakaszban a 

vételeket még hangsúlyosabban lehet 

keresni.  

 

Ellenállások: 1,1963; 1,2207; 1,2451. 

Támaszok: 1,1719; 1,1597; 1,1475. 

EUR/USD 
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GBP/USD napi: Az egy hónappal ezelőtti 

trendtörés óta beszorult az 1,3672 és a 

1,3916 közötti sávba.  

 

A trend még lefele mutat, az ideális 

csökkenő trendvonal alatt mozog a 

devizapár. Amíg ezt felfele nem töri át, 

addig limitált az emelkedési lehetőség.  

 

Még azt sem kell elvetni, hogy az 1,3762-t 

letöri és új mélypontra megy.  

 

Vételt majd a csökkenő ideális 

trendvonal felett lehet újra keresni.  

 

Ellenállások: 1,4160; 1,4406 

Támaszok: 1,3428; 1,3184. 

GBP/USD 
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EUR/HUF napi: A forint erősödése 

megtörte az emelkedő trendvonalat, így 

jelentős változás állt be a pár életében. 

Az eddig folyamatosan leértékelődő 

hazai valuta új időszak elé nézhet.  

 

A rövid képen visszatesztelés jöhet, ami 

a 361 környékét is elérheti, de sokkal 

feljebb nem – vagy csak napokkal 

később – várható. 

 

Alul 355 körül van egy kisebb támasz, ez 

alatt csak 343,75 körül várja erős szint. 

Ez lehet egy olyan hosszú távú támasz, 

ami alá nem várható.  

 

Ellenállás: 367,18; 375; 382,81; 390,63. 

Támaszok: 355,47; 351,56; 347,66; 

343.75. 

EUR/HUF 
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GBP/HUF napi: A 421,88-as nyakvonal 

letörése után heves és trendszerű esés 

kezdődött.  

 

A felső piros trendvonalat lesz érdemes 

figyelni – amíg alatta mozog, nem 

érdemes vételt nyitni.   

 

A 406 környéke erős támasz; ez alá nem 

várható.  

 

Májusra derülhet ki, hogy a csökkenés 

lendülete alábbhagy-e és esetleg 

megfordul-e, törve a csökkenő trendet.  

 

Ellenállások: 429,69; 437,5. 

Támaszok: 406,25; 398,44; 390,63. 

 

GBP/HUF 
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USD/HUF napi: A dollár gyengülése és a 

forint erősödése együttesen a lefele 

irányt támogatta; így megtört az 

emelkedő trend.  

 

Komoly támasz a 296,88-as természetes 

szintnél várja az árfolyamot. 

 

A csökkenő trend él, így a vételekkel 

kivárni érdemes.  

 

Ha a 296,88 feletti tartományban töri át 

felfele a csökkenő trendvonalat, akkor 

az long beszálló lehet.  

 

Ellenállások: 320,31; 324,2; 328,03. 

Támaszok: 296,88; 289,06; 281,25. 

USD/HUF 
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USD/RUB napi: A felfele mutató trenden 

belül láthatunk korrekciót.  

 

A 75 környéki támasznál az esésnek 

illene megállnia és fordulnia.  

 

Mivel egy célárat teljesített, a long oldali 

beszállást csak visszatesztelésben lehet 

jobb hozammal kötni.  

 

Az ideális emelkedő trendvonal törése 

pedig legalábbis semleges képbe viheti 

a párt.  

 

Jelenleg kivárás ajánlott.  

 

Ellenállások: 79,68; 81,25. 

Támaszok: 71,88; 68,75. 

USD/RUB 
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USD/TRY napi: A pár múlt heti 

viselkedése nem kedvez a további 

emelkedésnek, inkább kisebb csökkenés 

várható.  

 

A jelentős támasszá vált 7,42 

környékének visszatesztelése is benne 

lehet a pakliban. 

 

Alul a berajzolt ideális emelkedő trend 

törése okozhat majd líraerősödést, de ez 

még időben jócskán odébb lehet.  

 

Ellenállások: 8,59; 8,98. 

Támaszok: 7,42; 7,03; 6,84; 6,64. 

 

USD/TRY 
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Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi az elemzéshez tartozó jogi nyilatkozat, amely ’Az OTP Global Markets elemzési 

anyagainak jogi tájékoztatója’ elnevezéssel az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/GM_Elemzesi_anyag_jogi_tajekoztato.pdf 

Az elemzés során használt módszerek leírása az alábbi linken keresztül érhetőek el:  
https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/GM_Elemzesi_fogalom_magyarazat.pdf 
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