
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX – technikai elemzés 

2022.05.18. 

 Az elmúlt napok végre változás szeleit indíthatták el a dollárban, elég erős dollár 

gyengülő napon vagyunk túl. Rövid távon tehát korrekciós fázis megindulására 

lehet számítani több párjában. A fő trendek ettől még nincsenek veszélyben, de 

megkezdődhet egy fordulós minta kialakítása több párban is. A forint elérte a 

szűkülés tetejét az euróval szemben, így némi erősödés jöhetne, hacsak nem tör 

ki ebből felfele. A dollárral szemben is fontos értékre gyengült, ahonnan inkább 

erősödésnek lenne tere. A líra tovább gyengült, nagy teret nyitva a leértékelődés 

előtt újra. A zloty még oldalazást jelez, de nagyon erős támaszok felett 

helyezkedik el, így jelentős erősödésére kisebb az esély. 
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EURUSD napi: A tegnapi mozgás úgy 

tűnik némi változást hozhat a pár 

életében. A fő trend még nem sérült, de 

elég erőt látni ahhoz, hogy minimum rövid 

távú korrekció indulhasson.  

Az 1,0376-os természetes szint lett egy 

fontos alj a kiemelkedő forgalom miatt is.  

A fő trend sérülése még kicsit feljebb van, 

de a tegnapi emelkedéssel megint olyan 

pár nap jöhet, ami alkalmas lehet 

legalább annak tesztelésére, esetleg 

törésére. A trendvonal egyébként az 

1,0720-as szintnél húzódik, így még kell az 

erő egyáltalán annak a szintnek az 

eléréséhez is.  

Ellenállások: 1,1352; 1,1475, 1,1719.  

Támaszok: 1,0376; 1,0254. 

EURUSD 
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GBPUSD napi: A dollár gyengülés miatt 

itt is fordulat látszik.  

 

Az 1,2207 lett az a természetes szint, ami 

végül megfordította.  

 

A vastag piros trendvonalat lesz 

érdemes követni egy trendszerű long 

irányú emelkedés eljöveteléhez.  

 

A napokban csak igen magasan az 

1,2939-es természetes szint körül 

húzódik ez az ellenállás, így egy vételt 

hamarabb is célszerű elindítani, egy 

magasabb mélypont ütése után. 

 

Tartós trendszerű változás viszont még 

odébb lehet.  

 

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

Támaszok: 1,2207; 1,1963. 

GBPUSD 
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EURHUF napi: A február végi gyors 

forintgyengülésnél kialakult mélypontról 

és a 400-as tetőpontról berajzolt 

trendvonalak közötti mozgás határozza 

meg a lehetőségeit.  

 

Tegnap a sáv felső részét tesztelte 390,6 

körüli természetes szintnél.  

 

Ha le is fordul az árfolyam, a szűkülés 

miatt a 375 körüli szint már megállíthatná 

az esést ahogy haladunk időben előre.  

 

A napokban még 367 körül húzódik a 

trendvonal, de ez a támasz szint gyorsan 

emelkedik. 

 

Nagyobb elmozdulás majd a szűkülésből 

történő kimozdulás hozhat.  

 

Ellenállás: 390,63; 398,4; 406,25.  

Támaszok: 367,18; 359,375. 

EURHUF 
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EURPLN napi: Az extrém emelkedés 

utáni korrekció a korábbi kitörési szint 

feletti szűk sávban oldalaz.  

 

Hamarosan elérhet az árfolyam a 

következő trendvonalhoz a vékony piros 

mentén, aminek a törése újabb 

emelkedést hozhat.  

 

Alul a 4,5898 egy erős támasz, míg 

felfele nyitottabbnak tűnne a csökkenő 

trendvonal törése esetén.  

 

Ellenállások: 4,8828; 4,9805; 5,0293 

Támaszok: 4,5898, 4,5378. 

 

 

EURPLN 
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USDHUF napi: Az emelkedés fontos 

tetőpontot foghatott 375 tesztelésével, 

amelyről lefordulni látszik a görbe.  

 

A fő trend emelkedő, és még csak 343,75 

körül húzódik, így egy korrekciónak a 

trend törése nélkül is komoly tere lenne.  

 

A jelenlegi szinteken longolni már nem 

érdemes a hozamlehetőség alatta marad 

a kockázatnak, így ha vételen 

gondolkodunk, akkor azt az emelkedő 

trend mentén érdemesebb megtenni.  

 

Ellenállások: 367,19; 375; 382,81. 

Támaszok: 335,94; 328,1; 320,31 

USDHUF 
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USDTRY napi: A szűk 

mozgástartományból az emelkedés már 

két hete elindult, a tegnapi nap pedig 

gyorsult.  

 

Hiába az extrém túlvettség, ez így hulló 

kés a líra szempontjából.  

 

A korábbi tetőpont környéke említhető 

meg ilyenkor elérhető célárnak, vagyis a 

17,19 fölötti zónába is felmehet.  

 

Ellenállások: 16,4; 16,79; 17,19. 

Támaszok: 14,45; 14,06; 13,67; 13,28; 12,5; 

11,719; 10,94. 

 

USDTRY 
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