
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX – technikai elemzés 

2021.09.15. 

 A dollár az euróval szemben akár fordulós mintát is kialakíthat, így a long oldali 

beszálló jöhet számításba, ha teljesülnek a feltételek. A font és a dollár 

viszonyában a sávkereskedésen túl nagyfokú bizonytalanság van. A forint ereje 

alábbhagyott az elmúlt héten; kis korrekción kívül jelentős gyengülésére utaló 

jelek még nem jelentek meg. A fonttal és dollárral szemben a csökkenő trend is 

tört, de a görbék így sem utalnak jelentős forintgyengülésre. A rubel fő trendje 

alapvetően inkább erősödő a dollár ellen. Az elkövetkező hetek kérdése az lehet, 

hogy képes lesz-e az utolsó hónapok támasz szintjét letörni és új erőre kapni a 

dollárral szemben. A török líra pedig folytatta útját az ideális trendvonal mentén; 

eddig nem sikerült az erősödés felé átbillentenie a mérleg nyelvét. 
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EUR/USD napi: Az árfolyam két hete 

lepattant a trendet meghatározó piros 

csökkenő ellenállásvonalról.  

 

Egy újabb csökkenő hullám indult a 

trend alatt. Itt azt lesz érdemes figyelni, 

hogy új mélypontra megy-e. Egy 

magasabb aljpont esetén nagy az esély a 

csökkenő trend törésére és újabb 

emelkedő hullám indulására.   

 

Minél kevesebbet jön le az elkövetkező 

néhány napban, annál nagyobb erőt 

mutathat felfele. Ha újra tesztelné az 

1,1720 környékét, akkor a long oldali 

beszállás is bizonytalanná válik.   

 

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

Támaszok: 1,1719; 1,1597; 1,1475. 

EUR/USD 
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GBP/USD napi: Két héttel a long jelzés 

után sem tűnik erősnek az emelkedési 

hajlandóság.  

 

A szélesebb sáv alapján úgy tűnik, az 

1,3672 környéki zóna továbbra is erős 

támasz, míg felfele az 1,4160 irányába 

nyitott maradhat a mozgás.  

 

A sávon belül az utolsó jelzés long volt – 

ez akkor érhet véget, ha az emelkedő 

trend törik.  

 

A sáv szélein lehet csak megfelelő 

hozam/kockázat aránnyal belépni, 

emiatt érdemes inkább a túladott vagy 

túlvett jelzéseket keresni.  

 

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 csökkenő trenden 

belül az utolsó jelzés eladási volt.   

 

Csak a 343,75-nél található természetes 

szinthez közeledve kerülhet erősebb 

támasz szintekhez. 

 

Egyelőre nem jött jelzés a fő trend 

megfordulására. Forint short pozíciót 

csak az említett támasz környékén lehet 

érdemes keresni.  

 

A piros vastag csökkenő trendvonal 

törése változtathatna a trenden, de 

jelenleg annyira messze van tőle az 

árfolyam, hogy ez nincs napirenden. 

 

Ellenállás: 359,38; 367,18; 375. 

Támaszok: 343,75; 335,94. 

EUR/HUF 
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GBP/HUF napi: Az elmúlt másfél 

hónapban a forinterősödés hatására az 

árfolyam a csökkenő trendvonal alatt 

406,25 környékére esett. A csökkenés 

megállt ezen a szinten, és némi korrekció 

kíséretében megtörte az esést jellemző 

trendvonalat.  

 

Nagy erő nem látható, de 406,25 alatt 

erős támasz alakult ki. Így lefele 

komolyabb potenciállal számolni nem 

érdemes.  

 

Felfele a 421 környékétől kezdve fogy el a 

hozamlehetőség, így ez lehet az eladási 

zóna.  

 

Március óta enyhe szűkülés figyelhető 

meg. Az ebből történő kimozdulás még 

várathat magára, de később ez fontos 

mintául szolgálhat majd a várható 

elmozdulás tekintetében.  

 

Ellenállások: 421,88; 429,69; 437,5. 

Támaszok: 406,25; 398,44; 390,63. 

 

GBP/HUF 
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USD/HUF napi: Rövid csökkenő trend tört, 

és enyhe emelkedő trend indulhat.  

 

Mivel a mozgás magasabb mélypontot 

ütött, így egy alacsonyabb tetőpont lehet 

elvárható ettől az emelkedéstől.  

 

Ha a márciusi tetőponttól vizsgáljuk a 

görbét, akkor egy szűkülést látunk 

(alacsonyabb swing tetőpontok, 

emelkedő swing mélypontok), amelyből 

később – egy nagyon beszűkült állapotból 

- komolyabb elmozdulás következhet.  

 

Addig inkább egy széles sávkereskedés 

folytatódásának van nagyobb esélye. 

Felül a 304 feletti ellenállásokkal, míg alul 

289 alatti támaszokkal találkozhat az 

árfolyam.  

 

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: Minimális korrekcióktól 

eltekintve a fő trend még inkább lefele 

áll.  

 

Az árfolyam letapadt a 71,88-as szint 

környékére – nem látható még az a minta, 

amely tartós emelkedést okozna.  

 

A 71,88 letörése pedig inkább további 

teret nyithat lefele, hiszen akkor a 65 

alatti zónába adódik a számított érték.  

 

Amennyiben a vékony piros szaggatott 

csökkenő trendvonalat felfele tudná 

törni az árfolyam – úgy, hogy közben nem 

megy le új mélypontra –, akkor ez a 

szituáció vételi jelzést adhatna rövid 

távra.  

 

Ellenállások: 78,125; 79,68; 81,25. 

Támaszok: 71,88; 68,75; 65,63. 

 

USD/RUB 
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USD/TRY napi: Még mindig az emelkedő 

trend felett mozog a pár.  

 

Eladási minta kialakulása még nem 

látható. Ha a trend törne, akkor indulhat 

el komolyabb korrekció.  

 

A 8,39-es szint alá zárás esetén sérülne 

az emelkedő trendvonal. 

 

Amennyiben az árfolyam tartja magát a 

trendvonal felett, akkor a korábbi 

csúcspont (8,8) állíthatja meg újra a líra 

gyengülését. 

 

Amíg az emelkedő trend alá nem zár be, 

addig korainak tűnik az eladási oldalra – 

vagyis líravételi oldalon – belépni.   

 

Ellenállások: 8,9844; 9,375. 

Támaszok: 8,2031; 7,8125 

 

USD/TRY 
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