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A dollár korrekció után a fő erősödő trend irányába visszatért a mozgás, így még hosszabb távú 

trendfordulóról korai beszélni. Ennek ellenére a dollár viselkedésében változásokat látni, a kirobbanó erő 

gyengülni kezdett, a dollár vevők ereje csökkenőben. 

A fonttal szemben is erős volatilitás és hullámzás jellemzi a dollár mozgását. A trend még csökkenő a 

GBPUSD párban, de néhány hétre oldalazásba mehet át a görbe. A hosszabb font gyengülő trend viszont 

még nincs veszélyben. 

A forint két hete további leértékelődő pályán van, ebben változást még nem látni. A számított értékek 

hamarosan elérhetőek lesznek fontosabb párjaival szemben, így a további forint gyengülésre már nem 

lesz érdemes rövid távon kereskedni.  

A svájci frank erősödő trendje megtört az euróval szemben, így lenne esély további frank leértékelődésre a 

kitörési szint visszatesztelése után. 
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EURUSD napi: Az erőteljes visszapattanás 

korrekcióját láthatjuk az elmúlt négy napban. Az 

emelkedő trendvonal ha maga felett tudja tartani az 

árfolyamot, akkor a szaggatott piros trendvonal 

teszteléséig feltolhatja a görbét. 

Ez a minta az esésekben már alkalmas lehet a vételre, 

de nagyobb potenciált jelenleg továbbra sem látni 

felfele.  

A piros szaggatott vonal fölé kerülés lesz az első 

igazán erős jelzés majd, de ez még mindig hetekre 

lehet. 

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

Támaszok: 0,9766; 0,9521; 0,9399; 0,9277. 
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GBPUSD napi: A heves felfele korrekció ellenére 

még mindig a trenddel szemben emelkedett két 

hete a pár, így a trendforduló még várat magára. 

 

Természetesen ez elindíthat egy folyamatot, amely 

minta kialakulása végén emelkedő pálya jöhet, de 

addig még heteknek kell eltelnie.  

 

A következő csökkenő szakaszokban jöhetnek már 

olyan esések, amelyekben a vétel keresése lehet 

majd kifizetődő, de ezek csak rövid távra lehetnek 

alkalmas belépők. 

 

Ellenállások: 1,1475; 1,1719. 

Támaszok: 1,0986; 1,0742; 1,0498. 
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EURHUF napi: A kitörés óta semmi változás. A 414 

felett a 437,5 környékére mutat az alakzat.  

 

A napokban viszont már túlvett zónába lépett az 

árfolyam, így a 429,4-től felfele már nem tűnik jó 

ötletnek a long oldalra állni.  

 

Alul a vékony zöld trendvonalat érdemes figyelni, 

amíg ez nem törik, addig komoly fordulós minta 

alakzat nem fog tudni kialakulni. 

 

Amint kimerülő kereslet felütné a fejét, az lehetne 

az első jelzés, hogy lehet készülni a forint vételre. 

Egyelőre erre még várni kell, felfele nyitott, a tetejét 

még valószínűleg nem láttuk. 

 

Ellenállások: 437,5; 445,31. 

Támaszok: 414,06; 406,25; 390,6. 
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USDHUF napi: A dollár erő és a forint 

gyengélkedése együtt viszi a hátán a long trendet, 

így itt sem látni még változást. A 437,5 felett persze 

a további long nyitásnak a potenciális 

hozamlehetősége kicsi, de shortot sem mutat még a 

görbe.  

 

Az emelkedő trend (vékony zöld vonal) messzebb, 

ennek a tesztelése azért még odébb van, így a tartós 

trendforduló időben még várat magára. 

 

Alul a vékony zöld trendvonalat érdemes követni, 

majd egyszer ez is törik, akkor indulhat forint vételi 

hullám.  

 

Időben még hetekkel később várható ennek az 

emelkedő trendnek a törése. 

 

Ellenállások: 445,31; 453,12. 

Támaszok: 406,25; 390,6, 375. 
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EURGBP napi: Az árfolyam nem állapodott meg a 

0,8789-es szint alatt, újra visszatért e fontos szint 

fölé, de ettől még nem tiszta a kép, a minta 

kereskedésre alkalmatlan.  

 

Még mindig inkább a széles sáv alján és tetején lehet 

kereskedési helyeket találni.  

 

Ellenállások: 0,9033; 0,9277. 

Támaszok: 0,8545; 0,8789. 
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EURCHF heti: Az ideális piros csökkenő trendvonal 

megtört, majd a héten visszatesztelést láthattunk. 

 

A 0,97 alatti szinteken lehet a vételt keresni rövid 

távra. A kockázatkezelést a zöld vastag 

trendvonalhoz érdemes igazítani. 

 

A korrekciós hullám mérete elérheti az 1,0254-es 

szint környékét. Legalábbis ott lehet erősebb eladói 

oldallal találkozni. 

 

Ellenállások: 1,0010; 1,0254. 

Támaszok: 0,9521; 0,9277. 
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