
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX – technikai elemzés 

2022.01.19. 

 A dollár gyengülési kísérlete megfordult, visszament az erősödő trendjébe. Ettől 

függetlenül nagy potenciált nem látni az euróval szembeni felértékelődés fele, 

továbbra is gyorsan fordulhat. A font ereje alábbhagyhat, korrekciózhat a dollár 

ellen, de a hosszú képen megnőtt az esély a tartós felértékelődésére. A forint is 

korrekciós fázisba fordult az elmúlt két hét erősödéséből. Új negatív csúcsokra 

viszont kisebb az esély párjaival szemben. 

A rubel erősödési próbálkozása nem volt tartós a dollár ellen, még maradt a 

trendben. A török líra is beállt egy középszintre a korábbi jelentős gyengülés 

után, hamarosan döntési szituáció közeleg, mert eléri a meghatározó csökkenő 

trendjét.  
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EURUSD napi: Az első trendtörési 

próbálkozás még nem tűnik sikeresnek.  

 

Az árfolyam visszament az 1,1352 alá is, 

aminek egy ideális visszatesztelés 

esetében nem szabadott volna elesnie.  

 

A tegnapi csökkenéssel a trendszerűség is 

megtört, így az lesz a kérdés a következő 

napokban, hogy lemegy-e új mélypontra. 

Ha nem, akkor a következő fordulós 

emelkedő gyertya egy magasabb 

mélyponttal újra adhat esélyt az 

emelkedő trend megalapozásához.  

 

Alul az 1,1230 az első fontos támasz, alatta 

csak az 1,0986 körül található nagyon 

erős szint, mivel 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 támogatottak teljes erővel. 

 

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

Támaszok: 1,1230; 1,0986. 

EURUSD 
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GBPUSD napi: Korrekció indult lefele. A 

hosszú távú csökkenő tetőpontok és 

mélypontok sorozatának törése 

szempontjából viszont jó jel, hogy az 

emelkedő trend még él. Az árfolyam az 

1,3428 körül találkozhat az emelkedő 

trenddel, ami újra long irányba történő 

kereskedést hozhat. 

 

A fő swing tetőpontok és mélypontok 

sorozatában még nincs változás, de a 

megindult csökkenő hullám már 

alkalmas lehet egy magasabb mélypont 

ütésére.  

 

Ha az emelkedő trendvonal felett lenne 

túladott, az jó long beszállási helyet 

adhat.  

 

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

Támaszok: 1,3184; 1,2939. 

GBPUSD 
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EURHUF napi: A 351,5-ös szintről történt 

fordulástól valószínűleg csak kisebb 

emelkedésre futhatja.  

 

A 367 körül összpontosul továbbra is egy 

erős ellenállászóna, ennél feljebb nem 

várható a pár. 

 

Ha csak a 359,4 környéki szintet üti meg, 

akkor még további lejtmenetre érdemes 

készülni.  

 

Szűkülés után lehetne jobb kereskedési 

szituációt keresni, addig alapvetően a 

momentum stratégiák szerint a túladott 

és túlvett szituációk lehetnek kereskedési 

helyek.  

 

Ellenállás: 367,2; 375; 382,81; 390,63 

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

EURHUF 
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GBPHUF napi: A trendvonal megtörése 

után az lehet a kérdés, hogy csak a 429,7-

es szintet teszteli vissza vagy erősebb 

emelkedés jön. Ha fölé is menne az 

árfolyam az említett szintnek, a 437,5 

körül igen erős ellenállást épített, emiatt 

egy long pozíció felvétele nem tűnik jó 

ötletnek.  

 

Az ideális trendvonal berajzolva, amikor 

azt töri, akkor nyithat újra teret felfele.  

 

Alul a fontos támasz szintnek először a 

421 környéke számít, ennek a törése 

esetén lehetne további lejtmenettel 

számolni.  

 

Long beszállási helyzet túladott 

szituációban adódhat.  

 

Ellenállások: 437,5; 445,3. 

Támaszok: 421,88; 414,06; 406,25. 

 

GBPHUF 
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USDHUF napi: A 312,5 alatt túladott lett az 

esés, ami a további csökkenés kockázatait 

növelte. Mivel a dollár fordult felfele, így 

kisebb tér nyílt az emelkedés előtt. 

 

A párra jellemző trendvonalak miatt az 

ideális csökkenő trendvonal 

visszatesztelése jöhet el. A 320 körül 

halhat el az emelkedés.  

 

Addig, amíg az utolsó csökkenő 

trendvonal alatt van az árfolyam, addig 

csak annak visszatesztelése várható el. 

 

Újabb vételi szituáció vagy 296,9 körül 

vagy az ideális csökkenő trendvonal 

törése esetén alakulhat ki. 

 

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

Támaszok: 304,7; 296,88.  

USDHUF 
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USDRUB napi: Mégis megtartotta az 

emelkedő trendet az árfolyam. 

Természetesen ez a csapkodás nehezen 

kereskedhető.  

 

Amíg nem törik az ideális trend, addig 

komolyabb eséssel nem lehet számolni.  

 

Az emelkedő trendvonal törése a 75 alá 

zárással valósulhatna meg. Amennyiben 

visszazár a 75 alá és ott is marad, akkor 

újra csökkenő hullám jöhet. 

 

A 71,88-nál lejjebb viszont nem látni az 

esést jelenleg.  

 

Ellenállás: 78,125; 81,25. 

Támaszok: 71,88; 68,75; 65,63. 

 

USDRUB 
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USDTRY napi: A korrekció elhalt a 14,06-

nál, amely a hatalmas emelkedés utáni 

beingás közepére esik.  

 

A csökkenő trend alatt van még az 

árfolyam, így hamarosan eldől, hogy 

folytatja a csökkenést, vagy megint a 

korábbi csúcs fele veszi az irányt.  

 

A két hetes oldalazás az indikátorokat is 

stabilizálta, újabb heves elmozdulás 

esélyére figyelmeztetve. 

 

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

Támaszok: 11,719; 10,94; 10,54; 10,15; 

9,375. 

 

USDTRY 
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