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 A dollár folytatta a két hete megkezdett erősödését, amelynek mértékéből 

fontos következtetéseket vonhatunk majd le. A font felértékelődése is megállt 

pár hete a dollárral szemben, kis korrekció kezdődhet. A forint többhetes nagy 

erősödés után kezdett korrekcióba a párjaival szemben. Jelentős 

forintgyengülés nem tűnik valószínűnek, így néhány nap múlva ismét az 

eladási pozíciók nyitása lehet jobb alternatíva. A rubel elérte a várt támasz 

szintet a dollár ellenében; semleges pozíció ajánlott. A török líra történelmi 

mélypontról szedte össze magát, így rövid távon elhárult a líra 

összeomlásának veszélye.     
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EUR/USD napi: Két hete megtört az 

emelkedő trend, azóta korrekciós fázisba 

került a pár.  

 

Jelenleg a vastag piros csökkenő 

trendvonal határozza meg a pár 

mozgását. Minél magasabban (tehát az 

1,1719-es mélyponttól minél messzebb) 

töri át felfele a trendvonalat, annál 

valószínűbbnek tűnik egy jelentős 

dollárgyengülő hullám elindulása. 

 

A mostani esés jellege és mértéke 

nagyban befolyásolhatja majd a 

következő emelkedő hullám jellemzőit.  

 

Erős támasz szint az 1,1963 környékén 

található.  

 

Ellenállások: 1,2329; 1,2451. 

Támaszok: 1,1963; 1,1841; 1,1719. 

EUR/USD 
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GBP/USD napi: Kisebb esés, korrekciós 

fázis kezdődhet a pár mozgásában.  

 

Nagy potenciál viszont nem látható 

lefele: 1,3672-ig erős támaszok vannak, 

ezen szint alá nem várható, sőt nagyobb 

eséllyel már magasabban fordulhat újra. 

 

Az 1,4160 körüli szintnél egy ellenállást 

kezd kiépíteni, amelynek az áttörése 

később fontos lehet és újra nagy teret 

nyithat meg. A csökkenő trend újabb 

felfele törése emiatt jó vételi hely lehet.  

 

Ellenállások: 1,4406; 1,4648. 

Támaszok: 1,3672; 1,3428; 1,3184. 

GBP/USD 
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EUR/HUF napi: Jelentős forinterősödés 

után korrekcióba kezdett a kereszt.  

 

Azokat a szinteket érdemes keresni, 

amelyeknél erős falba ütközhet felfele. 

Technikailag két szint sejlik fel: a 355,47 

és felette a 359,375.  

 

Ezeknél feljebb nem várható a mozgás a 

jelenlegi helyzet alapján.  

 

Alul megerősítést nyert, hogy 343,75 

körül található egy erős támasz szint; 

ennek tartós elesése nem várható.  

 

A 335,94-343,75 között pedig a 

későbbiekben bárhol megállhat az esés, 

mert ez egy nagyon erős támasz zóna. 

Ez alá hosszabb távon sem várható.  

 

A jelenlegi állás szerint tehát a 345 alatt 

long kezdeményezhető, míg 355 felett 

az eladási pozíciók keresése jöhet 

számításba.   

 

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

Támaszok: 343.75; 335,94. 

EUR/HUF 
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GBP/HUF napi: A forint újabb gyengülő 

hulláma miatt fordulás jelei sejlenek fel.  

 

A 406,25 fölé visszakerülve akár további 

emelkedés is indulhat, ha a felülről 

berajzolt szaggatott csökkenő 

trendvonalat is át tudná törni a mozgás. 

 

Könnyen lehet, hogy erre a szituációra 

még 1-2 hetet várni kell.  

 

A piros szaggatott csökkenő felett 

nyílhat komolyabb tér az emelkedés 

irányába.  

 

Ellenállások: 421,88; 429,69; 437,5. 

Támaszok: 398,44; 390,63. 

 

GBP/HUF 
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USD/HUF napi: A forint gyengülése 

miatt kis visszarendeződést láthatunk – 

ez már kijárt a túladottság és az 

erőltetett esés miatt.  

 

A hosszabb kép alapján a trend még 

lefele áll, azon belül láthatunk 

korrekciót.  

 

A piros vékony trendvonal áttörése 

okozhat majd fordulást, de ez még 

néhány hétre lehet időben és nem is 

biztos, hogy bekövetkezik. 

 

Legalább 3 vízszintes sávval a 289 alatt, 

265 környékén van a célár. Ha törne a 

trend felfele, akkor ennek elérhetősége 

időben tolódik. 

 

Mivel hosszabb távon a csökkenés tűnik 

valószínűbbnek, 296 környékén 

érdemes lehet short pozíciókat keresni.  

 

Ellenállások: 296,88; 304,7; 312,5. 

Támaszok: 273,44; 265,63. 

USD/HUF 
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USD/RUB napi: Megérkezett a fontos, 

71,88 körüli támaszhoz, ami megállást 

hozhat az esésben.  

 

Amíg a piros ideális trendvonal él, addig 

természetesen folytatódhat a csökkenő 

trend, de nem tűnik már jó ötletnek 

további esésre fogadni.  

 

A túladottságot is illene korrigálnia az 

árfolyamnak, megállással vagy kisebb 

emelkedéssel.  

 

Ellenállások: 78,125; 79,68; 81,25. 

Támaszok: 71,88; 68,75. 

USD/RUB 
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USD/TRY napi: Az árfolyam visszaesett 

a 8,5938-as szint alá, így rövid távon a 

líra megúszta a további összeomlást.  

 

Sőt, folytatódhat a csökkenés a zöld 

emelkedő trendvonalak felé.   

 

Ha ez a korrekciós fázis folytatódik – 

azaz a líra kicsit erősödni tud - akkor 

néhány hétre levegővételhez juthat az 

árfolyama. De ettől még a későbbiekben 

új csúcsra futhat a devizakereszt.  

 

A líravételekhez majd az alsó zöld 

trendvonal törése kellene, ami időben 

még nagyon messze lehet. 

 

Ellenállások: 8,9844; 9,375 

Támaszok: 7,8125; 7,4219. 

 

USD/TRY 
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