
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FX – technikai elemzés 

2022.06.15. 

 A továbbra is kedvezőtlen inflációs adatok nagyon erős kockázatkerülő módba 

küldték a tőkepiacokat. A dollár újra erősödésbe kezdett minden egyéb deviza 

kárára. Az euróval szemben újraéledt a trend, nem sikerült a megfelelő szinteket 

átvinni a változáshoz. A font is jelentősen gyengült, de erős aljpont következhet 

hamarosan. A forint történelmi csúcson, a kockázatok még a gyengülése 

irányába mutatnak. A zloty is gyengülésbe kezdett, áttörve a felértékelődését 

mutató trendjét az általános kockázatkerülő üzemmód erősödése miatt. Az 

utolsónak elemzett török líra is maradt lejtmenetben egyelőre nyoma sincs egy 

újabb tetőpontnak a dollár ellen. 
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EURUSD napi: A kedvezőtlen inflációs 

adatok erős kockázatkerülő üzemmódba 

küldték a piacokat, jelentős dollár 

erősödést okozva. 

Az 1,0742-es szint kitartott, mint 

ellenállás, arról lefordulva az volt a 

kérdés, hogy magasabb mélypontot 

láthatunk esetleg az ellentrendvonal 

felett vagy megtörik és az új mélypont is a 

pakliban lehet. 

Amíg a piros vékony csökkenő trendvonal 

él, addig komoly lehetőség a korrekción 

kívül nem valószínű, hogy nyílhat.  

 

Ha új mélypontra megy, akkor további 

hetekkel tolódhat majd a fordulás 

lehetősége.  

 

Ellenállások: 1,0986; 1,1108; 1,1352. 

Támaszok: 1,0376; 1,0254. 

EURUSD 
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GBPUSD napi: A korrekciós fázis trendjét 

letörve a fő csökkenő trendet erősítve új 

mélypontra ment a pár. 

 

Egy erős túladott szituáció hozhat lokális 

mélypontot, de tartós trendfordulóra 

alkalmas minta kialakulásának esélye is 

hetekkel csúszhat.  

 

Ilyenkor bármelyik vízszintes támasz 

megfoghatja az esést, de mivel még nem 

túladott, és jelentős a forgalom lefele, 

így még eddig nem láttuk az alját. Egy 

kiemelkedő forgalmú nap után jöhet 

korrekció felfele.  

 

A vastag piros trendvonalat lesz 

érdemes követni egy trendszerű long 

irányú emelkedés eljöveteléhez, de ez 

még hetekre lehet.  

 

Ellenállások: 1,3184; 1,3672; 1,3916. 

Támaszok: 1,1963; 1,1719.  

GBPUSD 
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EURHUF napi: Miután a szűkülésből 

kitört felfele, és az elmúlt héten 

visszatesztelte a kitörést (piros 

trendvonal), újra forint gyengülő hullám 

indult, amely a tegnapi nap új történelmi 

csúcsra futott.  

 

A 398,4-es szint fölé zárás egyelőre egy 

ép emelkedő trendet mutat.  

 

A felfele kitörés miatt már nagyon erős 

támasszá vált a 375, de már a 382,8 

tesztelése sincs a pakliban rövid távon.  

 

Felfele mindaddig nyitott, amíg az 

emelkedő trendvonal nem törik lefele. A 

398 felett pedig nyitott a kép a 420 

környékére   

 

Ellenállás: 406,25; 414; 421.88 

Támaszok: 375; 382,8; 390,63. 

EURHUF 
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EURPLN napi: A dollár erősödés a 

zlotynak sem tett jót. Tört a csökkenő 

trend, ami miatt lassú fordulat jöhet.  

 

A vékony piros trendvonal 

visszatesztelése lehet újra jó long 

szituáció helye.  

 

Alul a 4,5377 és a 4,4922 lehet egy olyan 

támasz, amely megállíthatja az esést.  

 

Ellenállások: 4,8828; 4,9805; 5,0293 

Támaszok: 4,5378; 4,4922. 

 

 

EURPLN 
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USDHUF napi: A mindent felülíró dollár 

erő új csúcsra vitte a párt.   

 

A vékony zöld trendvonal törése lenne 

valószínűleg komolyabb trendfordító, de 

ez még időben odébb van.  

 

A fő trend emelkedő, lassan a 359,38-as 

szinten húzódik. 

 

Bármelyik természetes ellenállás 

megállíthatja: 382,8 vagy 390,6.  

 

Ellenállások: 382,81; 390,63. 

Támaszok: 343,75; 335,94. 

USDHUF 
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USDTRY napi: Változás nincs, még felfele 

nyitott, nem történt meg az árfolyam 

kapitulációja, ami egy meredek 

emelkedést jelentene.  

 

Ekkor tudna kialakulni olyan helyzet, ami 

egy erős lokális csúcsot hozhatna.  

 

Ez a szituáció így hulló kés a líra 

szempontjából és még nem láttuk a 

tetejét.  

 

A korábbi tetőpont környéke említhető 

meg ilyenkor elérhető célárnak, ami 

lényegében teljesült, de még 

magasabbra is felmehet akár.   

 

Ellenállások: 17,19; 17,96; 18,75. 

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

11,719; 10,94. 

 

USDTRY 
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