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A dollár erősödő trendjében történt múlt héten egy kísérlet annak megváltoztatására, de ez még kevés 

volt. A paritás alatti szinten viszont a dollár ereje gyengül, már erős korrekciós fázisokra is futhatja az euró 

vezetésével.  

A font sem tudta átvenni az irányítást a dollár ellen, így nem változott a helyzet, még mindig tolódik a 

fordulat lehetősége, így a font vétel még mindig korainak tűnik.  

A forint átment egy oldalazó szélesebb sávba mind az euróval és a dollárral szemben is, emiatt a korábbi 

csúcsok közelében lehet jobb forint vételt indítani.  

A svájci frank erős trend mellett erősödik az euróval szemben, így érdemes lesz a trend törését megvárni.  

Az euró a fonttal szemben erőt mutatott, felvitte egy fontos vízválasztó ellenállásig a grafikont. Ha tovább 

erősödik az euró, akkor új magasabb sávba kényszerülhet a görbe. 
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EURUSD napi: A múlt heti gyors emelkedési 

próbálkozás hosszú ideje az első kísérlet volt a dollár 

erő megtörésére. Ez elhalt, így a trend még él, akár új 

mélypont is jöhet, de közel vagyunk egy olyan 

állapothoz, amikor nagyon gyorsan el tudnak 

fordulni a befektetők dollártól. 

Ebben a helyzetben már a további dollár long se 

tűnik jó ötletnek, az euró vétel pedig csak fordulós 

gyertyák után.  

Még mindig hetekre lehet a görbe attól, hogy a 

csökkenő trend törjön és fordulós minta alakuljon ki. 

Lefele is korlátosnak tűnik, a paritás alatt gyengül a 

dollár ereje. 

Az elkövetkező hetekben nőhet a volatilitás, 

csapkodás. 

A piros szaggatott vonal fölé kerülés után lehetne 

jobban megtámasztva alulról a görbe.  

Ellenállások: 1,0254; 1,0376; 1,0496. 

Támaszok: 0,9888; 0,9766. 
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GBPUSD napi: Mivel új mélypontra ment, így tovább 

tolódik a trend törésének lehetősége.  

 

Az esés erejében viszont már megjelentek a 

kimerülésre utaló jelek, a momentum gyengül, ami 

utalhat egy hamarosan bekövetkező újabb 

fordulatra..  

 

A fő trend még csökkenő, még mindig hetekre 

lehetünk attól a szituációtól, ami trendtörést hozhat, 

de egyre nagyobb korrekciókra már itt is számítani 

lehet.  

 

Kevésbé kockázatos long belépőt majd a piros 

trendvonal felett és annak visszatesztelésekor 

kaphatunk, de ez még időben távolabb lehet. 

 

Ellenállások: 1,2207; 1,2451; 1,2695.  

Támaszok: 1,1230; 1,1475. 
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EURHUF napi: A hosszabb emelkedő trend 

befordult egy oldalazásba. 

 

A vékony zöld trendvonal lett a kvöetkező olyan 

támasz vonal, amelynek a törése lefele újabb erőt 

adhat a forintnak. Erre még várni kell, és már a 

398,4-os szintnél törne a trendvonal lefele.  

 

Felül a 414 számít ellenállásnak, alul a 398,4-es 

szintnél dőlhet el a hosszabb emelkedő trend.  

 

Ellenállások: 414,06; 421,88. 

Támaszok: 398,4; 390,6; 382,81; 375.  
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USDHUF napi: Ez a görbe is átment oldalazásba, kis 

hullámok jelllemzik, amelyre kereskedni nem tűnik 

érdemesnek.  

 

A vékony emelkedő zöld trendvonal törése lefele 

lehetne majd fordulat a forint hosszabb gyengülő 

trendjében.  

 

Erős ellenállási zónának a 414 környéke számít, alul 

már a 390,6 törése hozhatna változást a hosszabb 

forint gyengülő trendben. 

 

Néhány hetes távlatban megvan az esélye, hogy egy 

fordulós szakaszba lépett a grafikon és egy 

tetőépítés jöhet, de ehhez még olyan emelkedő 

hullámok kellenek, amelyek az előző csúcs 

környékén elhalnak. 

 

Ellenállások: 421,88; 437,5. 

Támaszok: 375; 359,38; 343,75. 
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EURGBP napi: Az árfolyam nagyon fontos szinthez 

érkezett. A 0,8789-es szintnél egy vízválasztó érték, 

ha fölé menne, akkor további emelkedés fele 

nyithatja meg a teret a görbe.  

 

Alul a 0,8301-es szint számít erős támasznak, de 

ennek tesztelése jelenleg nem aktuális.  

 

Az elkövetkező napok, hetek kérdése az lehet, hogy 

jön-e sávváltás. és feljebb kerül-e az árfolyam a 

0,8789-0,9277 közé. 

 

Ellenállások: 0,8789; 0,9277. 

Támaszok: 0,8301; 0,7813. 



 

FX TECHNIKAI ELEMZÉS - 2022.09.21. 
  

www.otpresearch.com 

 

EURCHF 

 
 

EURCHF heti: Az ideális piros csökkenő trendvonal 

jellemzi a görbét. 

 

Amikor majd ezt a vonalat töri felfele a mozgás, 

akkor jöhet korrekciós hullám.  

 

Egy túladott szituáció hozhat fordulásra utaló 

mozgást. Nagy potenciált felfele még nem látni, 

fordulós minta nem alakult még ki, így később jöhet 

olyan szituáció, ami a frank elleni pozíciók felvételét 

is támogatja.  

 

Ellenállások: 1,0010; 1,0254. 

Támaszok: 0,9521; 0,9277. 
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