
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX – technikai elemzés 

2021.09.22. 

 Az elmúlt napok eseményei kockázatkerülő üzemmódba kezdték átállítani a 

tőzsdéket, ez pedig dollár felértékelődést indított el. Bár még nem erősödött 

több hónapos csúcsra párjaival szemben, a minták alapján ez hamarosan 

bekövetkezhet. A forint enyhe gyengülése az euró ellen csak a szűkülő sávon 

belül történik, kereskedésre nem a legjobb helyen van. A fonttal és dollárral 

szemben folytatta enyhe csökkenését, ami hamarosan falakba ütközhet. A zloty 

hevesen gyengült az euróval szemben; a technikai kép tisztább, felfele mutató, 

vagyis zloty ellen érdemes fogadni. A török lírát is a dollár ereje vitte vissza az 

emelkedés útjára, még nem érdemes a líravételt keresni. 
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EUR/USD napi: Az árfolyam két hete 

lepattant a trendet meghatározó piros 

csökkenő ellenállásvonalról.  

 

Egy újabb dollárerősödő hullám indult a 

trend alatt és ismét az 1,1719-es szint 

fogta meg.  

 

Ez a minta egyre inkább lefele mutat. 

Dollárerő látható; a letörés esélye nőtt 

meg.  

 

Egyébként is, amíg a piros vékony vonal 

alatt van, addig a short irányba érdemes 

pozíciót keresni.  

 

Csökkenés esetén a következő erős szint 

az 1,1475 környékén várja. 

 

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

Támaszok: 1,1597; 1,1475. 

EUR/USD 
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GBP/USD napi: Az utolsó két hullám 

rátapadt az 1,3672-es szintre. Egyre 

alacsonyabb tetőpontokat üt a 

devizapár.  

 

Ez a minta inkább a további csökkenésre 

hajaz, így egy letörés legalább két 

vízszintes sávval tolhatja lejjebb a 

görbét, az 1,3184-es természetes szint 

felé.  

 

Ráadásul az esés még nem is trendszerű. 

Emiatt csak akkor indulhatna be igazán 

az esés, ha letörné az 1,3672-es szintet az 

árfolyam.  

 

Nem néz ki jól, ezért inkább az eladási 

szituációkat érdemes keresni.  

 

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

Támaszok: 1,3428; 1,3184. 

GBP/USD 
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EUR/HUF napi: A fő csökkenő trenden 

belül az utolsó jelzés eladási volt még 

áprilisban. 

 

A meghatározó tetőpontok csökkenése és 

aljpontok emelkedése miatt egy szűkülő 

háromszög alakzat kezd kialakulni.  

 

Alul a 343,75-nél található természetes 

szinthez közeledve alábbhagyott a forint 

ereje, míg felül a 359,38 körül fogyhat el 

újra a levegő. 

 

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 ezt 

még nem érte el az árfolyam. 

 

Ellenállás: 359,38; 367,18; 375. 

Támaszok: 343,75; 335,94. 

EUR/HUF 
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GBP/HUF napi: A 406,25 alatti szintről 

újra felfele vette az irányt a pár. 

 

Nagy erő nem látható ebben az 

emelkedésben.  

 

Felfele a 421 környékétől kezdve fogy el a 

hozamlehetőség, így ez lehet az eladási 

zóna.  

 

Március óta enyhe szűkülés figyelhető 

meg (magasabb swing mélypontok, és 

alacsonyabb swing tetőpontok). Az 

ebből történő kimozdulás még várathat 

magára, de 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: A két hete megtört 

csökkenő trendet most újabb emelkedő 

hullám követi.  

 

Az ideális trendvonal mentén történik a 

mozgás, így forintvételi jelzést még nem 

adott.  

 

Mivel a mozgás magasabb mélypontot 

ütött júniushoz képest, 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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EUR/PLN napi: A szűkülésből felfele tört 

ki az árfolyam; erőteljesen gyengül a 

zloty. 

 

Ennek köszönhetően a long oldali 

kereskedések időszaka jöhet el újra.  

 

A 4,6875-ös ellenállás ismét elérhető 

lehet.  

 

A visszatesztelést vételre érdemes 

kihasználni a 4,59 alatti szinteken.  

 

Ellenállás: 4,6875. 

Támaszok: 4,5898; 4,5378. 

 

EUR/PLN 
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USD/TRY napi: Még mindig az emelkedő 

trend felett mozog a pár. A mozgás 

továbbra is trendszerű.  

 

Amennyiben az árfolyam a trendvonal 

felett tartja magát, akkor a korábbi 

csúcspont (8,8) lehet egy megálló. De 

mivel a dollárnak köszönhetően erőre 

kapott az emelkedés, akár az új csúcs is 

benne lehet.  

 

Short nyitási szituáció kialakulása csak 

hetekkel később várható. 

 

A 8,39-es szint alá zárás esetén sérülne 

az emelkedő trendvonal. 

 

Ellenállások: 8,9844; 9,375. 

Támaszok: 8,2031; 7,8125 

 

USD/TRY 
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