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Kisebb korrekció indult a dollárban, de még nem trendfordító minta. Ez a többi deviza erősödését okozza, 

de szintén nem átütő, trendfordító mértékben.  

A font egy nagyobb forgalmú nappal erős mélypontot jelölhetett ki a dollár ellen.  

A forint is mini fordítós mintákat mutatott a párjaival szemben, de a fő gyengülő trendjeik még nincsenek 

veszélyben.  

A zloty kisebb gyengülése után a dollárral szemben látott trendtörés utáni visszatesztelésben lehet 

mindaddig, amíg az emelkedő trendet újra le nem töri. 

A líra jóval lassabb ütemben értékelődik le, de ez csak a fő trenden belüli pihenőnek minősül, még nem 

tűntek el a további gyengülése előtti akadályok 
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EURUSD napi: Újabb kis korrekciós fázisban van a 

dollár, de ténylegesen fordulásnak ezt még nem 

lehet nevezni.  

Az 1,0742-es szint lehetne megint csak 

visszatesztelhető. Ha az ellentrend, vagyis az 

emelkedő zöld trendvonal megtörik akkor 

folytatódhat a lefele menet új mélypontok irányába. 

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: 1,0742; 1,0864 

Támaszok: 1,0498; 1,0376; 1,0254. 
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GBPUSD napi: Ez a pár is csak a fő eső trenden belüli 

korrekcióját tölti.  

 

Látni némi kimerülést a momentumban, ami az 

eladási oldal gyengeségére utal.  

 

Egy kiemelkedő forgalmú napot láthattunk egy 

hete, ami alkalmas lehetett a rövid távú fordulat 

elindítására, de tartós trendfordulóra alkalmas 

minta kialakulása hetekkel később várható csak. 

 

A vastag piros trendvonalat lesz érdemes követni 

egy trendszerű long irányú emelkedés 

eljöveteléhez, de ez még hetekre lehet.  

 

Ellenállások: 1,2695, 1,3184; 1,3672.  

Támaszok: 1,1963; 1,1719. 
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EURHUF napi: A 400 körüli zónában egy kis dupla 

tető formációt alakított ki, alacsonyabb swing 

tetőponttal, ami egy rövid forint erősödési hullámra 

utalhat. Ennek ellenére, a fő emelkedő trend még 

nincs veszélyben,  

 

A korábbi szűkülés felfele elhagyása miatt már 

nagyon erős támasszá vált a 375, de már a 382,8 

tesztelése sincs a pakliban rövid távon.  

 

Ha enyhe esés indulna is, a trend még felfele áll 

addig amíg az emelkedő vékony zöld trendvonal 

nem törik lefele.  

 

A vékony piros csökkenő trendvonal törése kellene 

ahhoz, hogy újabb emelkedő hullámot láthassunk, 

ebben az esetben a 420 környéke lehet elérhető. 

 

Ellenállások: 390,63; 398,43; 402,34. 

Támaszok: 382,81; 375;  
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USDHUF napi: Új csúcs után itt is kis fordulós dupla 

tető formáció alakult, amiből még néhány forintot 

tudna erősödni.  

 

A vékony zöld trendvonal törése lenne valószínűleg 

komolyabb trendfordító, így amíg felette van az 

árfolyam, addig csak korrekciót láthatunk.  

 

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

húzódik. 

 

Ellenállások: 390,63; 406,25. 

Támaszok: 359,38; 343,75. 
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EURPLN napi: A csökkenő trend tört, az utóbbi két 

nap esés akár visszatesztelésnek is tekinthető.  

 

Lassú fordulat jöhet, de ennek feltétele, hogy a 

kialakuló trendet meghatározó trendvonalat ne törje 

le az árfolyam.  

 

Alul a 4,5898 már olyan támasszá válhatott, 

amelynek illene megállítania a további eséseket. 

Gyakorlatilag ez a vízválasztó szint a long és a short 

oldal között. 

 

Ellenállások: 4,736; 4,7852. 

Támaszok: 4,6366; 4,5898. 
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USDTRY napi: Továbbra sem jelent meg az a 

fordulós minta, ami líra erősödési hullámot 

indíthatna.  

 

A lassú líra leértékelődés a korábbi meredekeb 

trend után csak pihenésnek, korrekciónak is 

minősíthető, amiből még jöhet egy emelkedő 

hullám.  

Az emelkedő zöld trendvonal törése kellene az esés 

megindulásához.  

A 17,18 alá zárás hozhat kisebb fellélegzést, de 

fordulós minta híjján líra vételekkel még érdemes 

várni.  

Ellenállások: 17,57; 17,96, 18,36. 

Támaszok: 16,4; 16,03; 15,625. 
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