
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX – technikai elemzés 

2022.01.12. 

 A dollár fő erősödő trendje még mindig változatlan az euróval szemben, de 

közelít a görbe egy döntési szituációhoz, amely az utóbbi lassan két hónapos 

oldalazásnak véget vethet. A font ereje is hamarosan erős ellenállási szinthez 

érkezhet a dollár ellen. A forint erősödése folytatódott a múlt héten, lassan 

megérkezik fontosabb támaszaihoz párjaival szemben. Az erő csökkenhet, de 

újabb forint gyengülésnek még nincs itt az ideje. 

A rubel gyengülése megállt, fordulhat a dollár ellen. Behalni látszik a rubel 

gyengülését mutató kísérlet. A török líra gyengülésének jelentős fordulata után 

a volatilitás csökkenhet és egy egyensúlyi árat találhat az árfolyama a héten.  
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EURUSD napi: A fő csökkenő trenden 

belüli korrekciós fázisban van továbbra is 

a pár. Ez a további dollár erősödés fele 

hathat, ha letöri az emelkedő 

trendvonalat.  

 

Az 1,1230 lehet a kulcs, mert ha letörné ezt 

a szintet, akkor további új mélypontok 

jöhetnek.   

 

Nagyon erős támasz csak az 1,0986 körül 

található, mert ez volt a 2020 júniusi 

trendfordulónál a kitörési szint.  

 

Mivel a piros vékony trendvonal felfele 

törése kellene a trendváltozáshoz, ezért 

mindaddig, amíg alatta tartózkodik az 

árfolyam, addig a long oldali belépések 

nem tartalmaznak megfelelő 

hozamlehetőséget. 

 

Ellenállások: 1,1720; 1,1963; 1,2207. 

Támaszok: 1,1230; 1,0986. 

EURUSD 
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GBPUSD napi: Még mindig az év végén 

indult emelkedő trendben van, ebben 

változás nem történt. Az 1,3184-es 

szintnél nagyon erős támasz lett 

kijelölve. 

 

A fő swing tetőpontok és mélypontok 

sorozatában még nincs változás, ezért a 

következő csökkenő hullám is megfelelő 

long belépési helyet hozhat el, ha nem 

megy le új mélypontra az árfolyam.  

 

Erősebb ellenállás az 1,3672 lehet, míg 

támasz alul 1,3184 körül van. Egyelőre 

ezen szintek közelében jöhet megálló.  

 

Ellenállások: 1,3672; 1,3916; 1,4160. 

Támaszok: 1,3184; 1,2939. 

GBPUSD 
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EURHUF napi: A 355,5-nél található 

természetes szint, valamint az itt húzódó 

ideális emelkedő trend lehet megálló a 

forint erősödésben.  

 

A pár beérkezett a túladott zónába, így 

illene megállnia az esésnek.  

 

A 367,2 feletti tartomány erős ellenállást 

jelölt ki. 

 

Amennyiben az ideális emelkedő trend 

meg tudja tartani az árfolyamot, akkor be 

kell újra szűkülnie a görbének ahhoz, 

hogy újra pozíciónyitási helyet 

kaphassunk.  

 

Ellenállás: 375; 382,81; 390,63 

Támaszok: 355,5; 351,56; 343,75; 335,94. 

EURHUF 
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GBPHUF napi: Erős korrekciós fázis 

indult, a forint erősödés miatt.  

 

A 437,5 feletti tartományban elfogyott 

már a levegő. Alulról az emelkedő 

trendnél van a görbe, így további 

esésnek van nagyobb tere, ha törne. 

 

Alul a fontos támasz szintnek először a 

421 környéke számít, ennek a törése 

további nagyobb teret nyithat lefele. 

 

Amíg az utolsó piros csökkenő 

trendvonal alatt van a pár, addig a vételi 

szituáció kialakulása tolódik. 

 

Ellenállások: 437,5; 445,3. 

Támaszok: 421,88; 414,06; 406,25. 

 

GBPHUF 
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USDHUF napi: Az emelkedő trend letörése 

utat nyitott minimum a 312,5 környékének 

a visszateszteléséhez.  

 

Addig, amíg az utolsó csökkenő 

trendvonal alatt van az árfolyam, 

folytatódhat a csökkenő hullám.  

 

Újabb vételi szituáció vagy 296,9 körül 

vagy az ideális csökkenő trendvonal 

törése esetén alakulhat ki. 

 

Ellenállások: 328,03; 335,93; 343,75. 

Támaszok: 312,5; 304,7; 296,88.  

USDHUF 
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USDRUB napi: A gyors 75 feletti 

emelkedő nap utáni esés nem jó jel, 

behalt kitörésnek minősülhet. 

 

Az emelkedő trendvonal törése 

megtörténhet, így ez lehet vízválasztó a 

long és a short oldal között.  

 

Amennyiben visszazár a 75 alá és ott is 

marad, akkor újra csökkenő hullám jöhet. 

 

A 71,88-nál lejjebb viszont nem látni a 

papírt.  

 

Ellenállás: 78,125; 81,25. 

Támaszok: 71,88; 68,75; 65,63. 

 

USDRUB 
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USDTRY napi: A korrekció elérte azt a 

szintet, a 14,06-nál, amely a gyors esés 

utáni visszapattanástól elvárható lett 

volna.  

 

A csökkenő trend alatt van még az 

árfolyam, így hamarosan eldől, hogy 

folytatja a csökkenést, vagy megint a 

korábbi csúcs fele veszi az irányt.  

 

Az ilyen heves beingások rendszerint 

újabb egyensúlyi szintet találnak, vagyis 

a volatilitás csökkenni fog, beállhat a pár 

egy közép szintre.  

 

Ellenállások: 14,06; 14,84; 15,3; 15,62. 

Támaszok: 10,54; 10,15; 9,375. 

 

USDTRY 
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