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A dollár erősödő trendje megfordult, enyhe korrekcióba kezdett. Időben még 

néhány hétig ez eltarthat. Fontos mondanivalóval fog bírni az, hogy mennyit lesz 

képes gyengülni párjaival szemben. A font kis erősödése a dollár ellen, folytatódó 

sávkereskedést hozhat. A forint újabb erősödő hulláma még nem változtatott a 

felértékelődését mutató nagyobb képen Az USDRUB is fontos támaszhoz közelít, 

lassan vételeket lehet érdemes keresni. Az ausztrál dollár erősödése megtorpant, 

válaszút elé érkezett újra a kereszt, döntési szituációra készülhetünk.  
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EUR/USD napi: A csökkenő trend 

szempontjából kritikus helyről fordult az 

árfolyam, ezzel a hosszabb távú széles 

szűkülésben tartva a párt.  

 

Időben még beleférne a további dollár 

gyengülés, hiszen még csak két hete 

fordult az irány.   

 

A megindult emelkedő szakasz mérete 

fontos mondanivalóval bírhat majd, mert 

ha nem éri el a 1,2207 környékét az 

emelkedés, hanem az 1,1963 alatt 

leragadna az árfolyam, az növelné az 

esélyét a későbbi dollár erősödésnek, 

vagyis az 1,1719-es szint elesésének.  

 

Ellenállások: 1,2207; 1,2329; 1,2451. 

Támaszok: 1,1719; 1,1593. 

EUR/USD 
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GBP/USD napi: A sikertelen letörés után 

megindult emelkedés visszahozta a 

sávba a párt.  

 

A kereskedés az 1,3672 és 1,4160 között 

folytatódhat.   

 

A csökkenő trend is tört, így rövid távon 

inkább az emelkedés irányába 

érdemesebb kereskedni, nem túl nagy 

hozamlehetőségekkel, mert a sáv teteje 

lehet egy célár.  

 

Ellenállások: 1,4160; 1,4406; 1,4648. 

Támaszok: 1,3672; 1,3428; 1,3184. 

GBP/USD 
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EUR/HUF napi: A fő eső trenden belül 

maradt az árfolyam, rövid távra újra 

lefele véve az irányt.  

 

Nagy lehetőségeket nem látni, mert a 

351-től kezdve már vételes az árfolyam, 

míg felül a 360 körül található erősebb 

ellenállászóna.  

 

Ez a minta jelenleg nem támogatja még 

a trendszerű forint gyengülés 

kialakulását.  

 

Ha jelentősen túladott lenne, akkor 

lehetne a vételi oldalon keresni a 

beszállást. 

 

A piros vastag csökkenő trendvonal 

törése változtathatna ezen az álláson. 

 

Ellenállás: 359,38; 367,18; 375. 

Támaszok: 343,75; 335,94. 

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

szintről lefele törte az emelkedő 

trendvonalat az ármozgás, így rövid 

csökkenő szakasz jöhet.  

 

A 406,25 fontos támasz szint, ez lehet 

megcélozható az esésben.  

 

Hatalmas lehetőségeket egyébként nem 

látni, a 406,25 körül vételt, míg a 421 

felett eladási szituációkat lehet keresni.   

 

Ellenállások: 421,88; 429,69; 437,5. 

Támaszok: 406,25; 398,44; 390,63. 

 

GBP/HUF 
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USD/HUF napi: A kis forint erősödés miatt 

az ideális emelkedő trend is veszélyben.  

 

Egy széles sávkereskedésnek van 

nagyobb esélye. Felül a 304 felett 

ellenállásokkal, míg alul 289-től lefele 

támaszokkal találkozhat az árfolyam.  

 

Ezek a szélsőértékek határozhatják meg a 

mozgástartományokat.  

 

Az ideális trendvonal törése esetén jöhet 

további csökkenés az említett célár 

lehetőséggel.  

 

Ellenállások: 304,7; 308,59; 312,5. 

Támaszok: 289,06; 281,25; 273,44; 

265,63. 

USD/HUF 
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USD/RUB napi: A rövid emelkedő trend 

máris megtört, így egy hete újra a rubel 

erősödés a meghatározó.  

 

Nagyon közel van egy  erős támasz, a 

71,88-as érték említhető meg, mint fontos 

szint. 

 

Amennyiben a piros csökkenő 

trendvonalat tudná felfele törni az 

árfolyam, úgy, hogy közben nem ment le 

új mélypontra a kereszt, akkor ez a 

szituáció vételi jelzést adhatna. 

 

Ellenállások: 78,125; 79,68; 81,25. 

Támaszok: 71,88; 68,75. 

USD/RUB 
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AUD/USD napi: Néhány hete a 0,7568-as 

szint letörésével egy trendfordító (fej-

váll) alakzatot validált a mozgás.  

 

A kialakult csökkenő trendet tartotta is 

az árfolyam eddig, de a napokban oda 

ért, ahol akár meg is törheti azt.  

 

Alulról egyébként is jött fel egy 

trendvonal, ami hosszabb távon szintén 

meghatározó.  

 

Ebből a helyzetből döntési szituáció 

adódik újra, mert a 0,7324 letörésével 

tartható lenne a trend. Mivel ezen az 

értéken pattog az árfolyam napok óta, 

akár kisebb fordulat is jöhet a piros 

trendvonal fölé zárással.  

Egy esetleges emelkedést inkább eladási 

pozíciók keresésére ildomosabb 

kihasználni, mert a 0,7568 a korábbi 

fordulós alakzat miatt erős ellenállás 

lett, sokkal feljebb egyébként se lenne 

várható. Lefele a kép nyitottabb.  

 

Ellenállások: 0,7568; 0,7813. 

Támaszok: 0,6836; 0,6592. 

 

AUD/USD 
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