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Az EURUSD esetében nem tört meg az emelkedő swing aljpontok és tetőpontok emelkedő sorozata. Amíg 

ebben nem történik változás a grafikon nyitott felfele. Korrekció után is inkább a vételt lehet érdemesebb 

keresni a csökkenő szakaszokban. 

A GBPUSD keresztben sem látni még lefele mutató fordulós mintát. Természetes, hogy ekkora menetelés 

után fárad a long oldal, de még nem mutat jelentős korrekcióra utaló jeleket, így inkább csak 

visszateszteléssel számolhatunk. A csökkenő szakaszokban itt is inkább a long keresésre érdemes majd 

összpontosítani. 

A forint az utóbbi két-három hétben semleges pozíciót vett fel. Újabb rekord gyenge árfolyamnak kisebb 

az esélye. A magas hozamlehetőség a forint mellett szól még, így árfolyamemelkedő szakaszokban a 

forint vételi pozíciókat érdemes keresni.  

A font az euróval szemben továbbra is csökkenő trendben, egy fontos támasznál. Még nem jelez a görbe 

felfele mutató fordulatot.  

Az EURCHF párnál nagyon kifeszített lett a mozgás. Egy csökkenő gyertya elég lenne az emelkedő trend 

töréséhez, de a trend újraéledésének esélye is megnőtt. Érdemes kivárni a fejleményeket, mert 

kétesélyessé vált.  
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EURUSD napi: Az árfolyam meghaladta az ellenállási 

zónát, amely az 1,0498-as természetes szintnél 

húzódott.  

A kis túlvettséget kisebb esésekkel lekorrigálta eddig 

a görbe, de tartós trendszerű esés kialakulásától ez 

még messze van.  

Amíg az emelkedő vastag zöld trendvonal felett van 

az árfolyam, addig a long trend él és a kisebb 

eséseket a vételek nyitására érdemesebb kihasználni. 

Ha a vékony piros trendvonalra ülne vissza a mozgás, 

az inkább jó jel, további emelkedésre utalna.  

Ellenállások: 1,0498; 1,0620; 1,0742. 

Támaszok: 1,0254; 1,0132; 1,0010. 
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GBPUSD napi: A hosszú csökkenő trend törése óta 

az emelkedés még egészséges, így egy visszaesés is 

kisebb lehet, ha korrekciózna sem várható jelentős 

csökkenés.  

 

Amíg a vékony zöld emelkedő trend él, addig 

megmarad az esélye annak, hogy az emelkedő 

trend tovább éljen és majd újra long szituációkba 

legyen érdemesebb beszállni. 

 

Az 1,1719-es természetes szintnél található erős 

támasz, ez lehet jobb vételi hely.  

 

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

Támaszok: 1,1719; 1,1475, 1,1230, 1,0986. 
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EURHUF napi: Az utóbbi két-három hét oldalazása 

semleges álláspontot jelez technikailag rövid távra.  

 

Mivel új csúcsra valószínűleg nem mutat ez a minta, 

ezért egy alacsonyabb tetőpont ütése jöhet. 

 

Alul van egy enyhén emelkedő zöld vékony 

trendvonal. Ez jelenleg már kicsivel a 398,4 felett 

húzódik. Ez egy igen erős támasz, de később esetleg 

ennek a letörése - további forint erősödés esetén - 

komoly teret nyithat lefele. 

 

Mivel a hosszú emelkedő trend tört, így inkább az 

eladási pozíciók keresése jöhet szóba, vagyis forint 

vétel, de ezt egy újabb emelkedő hullám után lehet 

kedvezőbb szituációban megtenni.  

 

A 398,4 alatt a 390,6-nál várja erősebb támasz. 

 

Ellenállások: 414,06, 421,88; 429,47. 

Támaszok: 398,4; 390,6; 375. 
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USDHUF napi: Még mindig csökkenő trendben 

mozog, letapadva a 390,6-os természetes szintre. 

Ha az árfolyam tovább oldalaz és közeledik a piros 

csökkenő trendvonalhoz, akkor jöhet újabb döntési 

szituáció. 

 

A 406 alatt a 375 körül található erősebb támasz. 

Amíg a piros vastag trendvonal él, addig az eladási 

pozíciókat érdemes keresni a grafikonon. 

 

Érdemesebb a short oldalon keresni a belépést, de 

nyitottnak kell lenni, mert ha a dollár elkezd 

erősödni újra, akkor jöhet egy olyan emelkedő 

hullám ami erősebb emelkedést hozhat, mint az 

elmúlt három hétben tapasztalt oldalazó mozgás. 

 

Ellenállások: 421,88; 437,5; 445,31; 453,12. 

Támaszok: 390,6, 375. 
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EURGBP napi: A csökkenő trend változatlan, a 

0,8545-ös természetes szint tesztelésre került, de 

még nem tört meg.  

 

A vastag piros trendvonalat lehet érdemes figyelni, 

mert amíg ez él, addig a long oldali belépés nem 

valószínű, hogy jó befektetés lehet. 

 

A korábban kialakított széles sáv lehet a 

meghatározó, amelynél alul közel a 0,83-as 

támaszhoz lehet longot keresni majd. 

 

Ellenállások: 0,9033; 0,9277. 

Támaszok: 0,8545; 0,8301. 
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EURCHF heti: Az ideális zöld emelkedő trendvonal 

még mindig nem tört.  

 

Döntési szituáció előtt van a görbe, mert ha a 

0,9888 fölé tud zárni, akkor teret nyithat felfele a 

mozgás.  

 

Ha megtörne a vastag zöld trendvonal, akkor már 

egy csökkenő gyertya a vonal alatti zárással 

megindíthatja az esést. 

 

Ellenállások: 1,0010; 1,0132; 1,0254. 

Támaszok: 0,9521; 0,9277. 
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