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Az EURUSD párban tetőzést láthattunk, amely korrekciós fázist okozott. A fő emelkedő trendvonalak még 

messzebb, így a korrekció időben és térben is még kitarthat.   

A font emelkedő trendje a dollár ellen megtört, itt is korrekció kezdődött. Időben és térben szintén lehet 

még tere a korrekciónak. 

A hetek óta tartó forint erősödési hullámon belül a legnagyobb korrekciót láthattuk a napokban. A 

csökkenő trendek még nem törtek, de rövidesen döntési szituáció jöhet, mert a további forint erősödés 

előtti tér beszűkült, korrekcióra lehet szükség ahhoz, hogy később tovább tudjon erősödni. 

Az EURGBP párban a 0,8789-es természetes szint körüli beszűkülésből felfele mozdult a görbe, enyhe 

vételi jelzést adva.   

Az EURCHF árfolyama az emelkedő trendet teszteli és akár törheti is. Lefele mutató jeleket látni, kisebb 

frank erősödési trend bontakozhat ki. 
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EURUSD napi: Az árfolyam egy fontos swing 

tetőpontot alakított ki az 1,0986-os szint felett.   

Korrekció indult, amelynek időben még lehet tere, 

mert a vékony zöld trendvonal még messze.   

Egy korrekció az 1,0509 környéki természetes 

támasznál lelhetne tökéletes visszatesztelésre.  

A vékony zöld trendvonal amíg él, tartós csökkenő 

trendhez még jóval később állhat össze a kép. 

Ellenállások: 1,0986; 1,1108; 1,1230. 

Támaszok: 1,0509; 1,0376. 
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GBPUSD napi: Az emelkedő trend sérült, eladási 

jelzés jött a múlt hét végén.  

 

Az 1,2207-es szint alatt korrekció indult.  

 

A tér lefele jelenleg még nyitott, bár az 1,1719-nél egy 

erősebb támasz található.  

 

Az esést jelenleg az ideális trendvonal mentén 

érdemes követni, vagyis a piros vastag vonal törése 

hozhatna változást, amire rövid távon kicsi az esély.  

 

Ellenállások: 1,2451; 1,2695. 

Támaszok: 1,1719; 1,1475, 1,1230, 1,0986. 
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EURHUF napi: A csökkenő trend a kisebb emelkedés 

ellenére még él.  

 

A 398,4 -es szint lehet most rövid távon vízválasztó 

a long és a short oldal között.  

 

Még mindig érezhetően jelen vannak a forint vevők, 

mivel a vételek kisebb egy-két napos korrekciók 

után folytatódnak, de a további hozamlehetőség a 

forint oldalán már nem a legjobb, nagyobb 

korrekciókra is futhatja a pártól.   

 

A vékony piros trendvonalat érdemes követni, amíg 

ez nem törik felfele, addig nem valószínű, hogy 

tartósan tudna fordulni felfele.  

 

A 375-382.8 közötti zónában lehet az emelkedő 

trend előtti mintából számítható célár, itt találhat 

erősebb támaszra és profitrealizálásra a görbe.  

 

Ellenállások: 406,25; 414,06, 421,88; 429,47. 

Támaszok: 382,8; 375. 
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USDHUF napi: A fő csökkenő trend él, de az elmúlt 

pár napban erős profitrealizálás indult, valamint a 

dollár új erőre kapott, ami fordulást indíthat el.  

 

A vastag piros trendvonal törése kellene ahhoz 

hogy egyre erősebb támasz zónát alakítson ki a pár.  

 

Ha meg is törne a trend inkább a csökkenő 

hullámokban érdemes csak forint ellen menni, mert 

nagy potenciállal az emelkedés nem kecsegtet.  

 

Amint túlvett állapotba kerülne, akkor újra az 

eladási pozíciót vagyis forint longot lehet érdemes 

keresni.  

 

Ellenállások: 406,25; 421,88; 437,5. 

Támaszok: 343,75; 328,1. 
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EURGBP napi: A kis szűkülésből felfele mozdult ki az 

árfolyam, ami kisebb long oldali jelzést hozott.  

 

Az emelkedés a 0,9033 felett találhat erősebb 

ellenállásra.  

 

A 0,8789 így máris támasszá vált. Az emelkedés 

akkor találhat tetőpontot, ha túlvett lesz vagy törik 

újra az emelkedő trend.  

 

Ellenállások: 0,9033, 0,9277. 

Támaszok: 0,8545; 0,8310. 
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EURCHF napi: Az emelkedő trend törhet a 0,9888-as 

szintnél. A vékony zöld emelkedő trendvonal egybe 

esik az előbb említett értékkel, amely a 

kockázatkezelés szintje. Amint a vonal alá zár az 

árfolyam, akkor eladási jelzést adhat a görbe.  

 

A 0,9766-os következő fontosabb támasz szint lehet 

tesztelhető.  

 

Long oldalon kivárás ajánlott, nem érdemes a 

vételeket keresni amíg nem lesz újra túladott, mert a 

jelenlegi szintek nem kecsegtetnek megfelelő 

hozamlehetőséggel.   

 

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

Támaszok: 0,9766; 0,9521; 0,9277. 
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