
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX – technikai elemzés 

2021.06.09. 

 A dollár rövid távra korrekciós fázisba került. A pár napja indult erősödés 

mértéke fontos következtetések levonására lehet majd alkalmas, mert minél 

kisebb csökkenés lesz majd az EUR/USD párban az annál inkább nagyobb 

dollár gyengülésnek ágyazhat meg. A font felértékelődése kicsit megtorpant, 

pár napon belül eldőlhet, hogy korrekció jön e vagy további csúcsok a 

GBP/USD párban. A forint nagy erősödésen van túl, korrekciókra is lehet már 

számítani, de tartós trendszerű emelkedés nem valószínű. A rubel is tartja 

magát a dollár ellen, változás nincs a megítélésében. A török líra kiment új 

csúcsra a dollár ellen, még nem jelent meg benne a vételi erő, így nagy 

veszélyben van, folytatódhat a leértékelődése.    
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EUR/USD napi: Az emelkedő trend 

megtört, így enyhe korrekciós fázisba 

került a pár.  

 

A piros csökkenő trendvonal 

határozhatja meg a csökkenés 

meredekségét. Amint ez törik felfele és 

ez a szituáció minél messzebb van a 

1,1719-es mélyponttól, az annál jobban 

megerősítheti azt a képet, hogy még 

jöhet jelentősebb dollár gyengülő 

hullám. 

 

Emiatt az esés jellege, mértéke nagyban 

befolyásolhatja majd a következő 

emelkedő hullámot.  

 

Erős támasz szint az 1,1963 környékén 

található. Trendtörés esetén ennek az 

elérhetőségével is számolhatunk, ha 

nem törik a trendvonal.  

 

Ellenállások: 1,2329; 1,2451. 

Támaszok: 1,1963; 1,1841; 1,1719. 

EUR/USD 



     
 

www.otpresearch.com 

 

FX - TECHNIKAI ELEMZÉS - 2021.06.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBP/USD napi: Az 1,4160 körüli oldalazás 

még az ideális emelkedő trendje felett 

történik. Napokon belül döntenie kell, 

hogy megpattan felfele és új csúcsok 

irányába veszi az útját, vagy látunk egy 

újabb lefele kört.  

 

Emelkedés esetén a következő 

komolyabb ellenállás zóna az 1,4648 

körül van.  

 

A trendtörés esetén viszont nagy 

potenciált nem látni lefele, mert 1,3672-ig 

erős támaszok vannak, ezen szint alá 

nem lenne levárható, sőt nagyobb 

eséllyel már magasabban fordulhat újra. 

 

Ellenállások: 1,4406; 1,4648. 

Támaszok: 1,3672; 1,3428; 1,3184. 

GBP/USD 



     
 

www.otpresearch.com 

 

FX - TECHNIKAI ELEMZÉS - 2021.06.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/HUF napi: A forinterősödés 

lendületet vesztett már a napokban, ami 

ilyen közel a korábbi erős támaszokhoz 

nem volt váratlan.  

 

A 343,75 körül található az első erős 

támasz szint, amelynek az elesése 

tartósan nem várható. A forint eladók is 

újra megjelentek már felette, vagyis a 

forint elleni spekuláció ezeken a 

szinteken újraéledhet. 

 

A 335,94-343,75 között van nagyon erős 

támasz zóna, ez alá pedig hosszabb 

távon sem lenne levárható. A jelenlegi 

állás szerint ezen szintekhez közel lehet 

vételeket kezdeményezni egy korrekció 

erejéig.  

 

Egy emelkedés célára nem mutat többre 

mint 355 környéke.  

 

Ellenállás: 355,47; 359,38; 367,18; 375. 

Támaszok: 343.75; 335,94. 

EUR/HUF 
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GBP/HUF napi: Megtört a 406,25 három 

hete, így a felülről berajzolt szaggatott 

csökkenő trendvonaltól eltávolodva 

halasztódik a long pozíciók felvételének 

az ideje.  

 

Kisebb forint gyengülés is beleférhet a 

mozgásba, anélkül, hogy a szaggatott 

vonalat törné. 

 

Még megvan az esélye annak, hogy 398 

környékére lejöjjön, vagy akár lejjebb is 

nézhet, amíg a trendben nem történik 

változás. 

 

Hiába túladott, amíg a szaggatott 

vonalat nem töri felfele, addig 

komolyabb tér az emelkedés irányába 

valószínűleg nem fog nyílni.  

 

Ellenállások: 421,88; 429,69; 437,5. 

Támaszok: 398,44; 390,63. 

 

GBP/HUF 
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USD/HUF napi: A hosszabb kép alapján 

a trend lefele áll. A rövid távú fontos 

támasz (289) törése és sáv alatti 

mozgása nem a legjobb jel, további 

csökkenés várhat rá.  

 

A piros vékony vonal törése indíthatna 

felfele mutató mozgást, de ez még 

messzebb lehet időben, nem aktuális 

erről beszélni. 

 

A 289 alatt legalább 3 vízszintes sávval 

lehet lejjebb tenni a célárat, 265 

környékére. Ez több hónapos időszak 

alatt lehetne elérhető.    

 

A több, mint két hete folyó kis oldalazó 

mozgásból, megállásból még 

komolyabb emelkedésre utaló mozgást 

korai feltételezni, de kis korrekció 

könnyen jöhet.   

 

Inkább a visszatesztelésben 296 alatt a 

short pozíciók keresése lehet jobb 

megoldás.  

 

Ellenállások: 296,88; 304,7; 312,5. 

Támaszok: 273,44; 265,63. 

USD/HUF 
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USD/RUB napi: Lényeges változás nem 

történt, a rövid kép továbbra is lefele 

mutat, de lassan megérkezik a fontos 

71,88 körüli támaszhoz.  

 

A 75 környéki nyakvonallal egy kis 

fordulós minta is kialakult, amely 

szintén a 72 környékére mutat.  

 

A piros ideális trendvonal amíg él, addig 

emelkedésre kisebb esély adható. Amint 

töri felfele ezt az árfolyam, akkor 

minimum a 78,125-ös szint tesztelhető 

lehet újra.  

 

Ellenállások: 78,125; 79,68; 81,25. 

Támaszok: 71,88; 68,75. 

USD/RUB 
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USD/TRY napi: Megtörtént a kitörés 

felfele, majd az elmúlt pár napban kis 

visszatesztelés indult.  

 

Nagyon fontos információ tartalommal 

bírhat az a szcenárió, miszerint a 8,5938-

as szint felett tud-e maradni az 

árfolyam.  

 

Ha alá zárna, az egyben egy rövid 

eladási jelzés is lehet a napokban ütött 

tetőpontra rakott stoppal.  

 

Ha meg tud maradni a 8,59 környékén, 

vagyis nem csökken alá szignifikánsan, 

hanem oldalazni fog egy sávban, akkor 

az további gyengülésre utaló jelzés 

lehet majd, ebben az esetben új csúcsok 

jönnek.  

 

Ellenállások: 8,9844; 9,375 

Támaszok: 7,8125; 7,4219. 

 

USD/TRY 
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