
 

FX TECHNIKAI ELEMZÉS - 2023.02.15. 

 

  

FX – technikai elemzés 
2023.02.15. 



 

FX TECHNIKAI ELEMZÉS - 2023.02.15. 
  

www.otpresearch.com 

 

 

Az EURUSD korrekciós fázisát tölti már több, mint egy hete. Közelítünk a fő emelkedő trendhez, így lassan 

újra érdemes lesz a vételi oldalon is figyelőállásba kerülni. 

A font emelkedő trendje a dollár ellen megtört két hete, kisebb visszatesztelést láthatunk, de amíg az 

1,2207 alatt van az árfolyam, addig inkább lefele várható a mozgás. 

A forint rákapcsolt az elmúlt napokban, ami miatt megérkezhetett abba a zónába, ami a korábbi fordulós 

mintából volt elvárt. Amint túladott lesz a görbe, érdemes lehet realizálni akár a forint longokat. A további 

forinterősödés előtti tér beszűkülhet, korrekcióra lehet szükség ahhoz, hogy újra jobb feltételekkel 

lehessen venni a forintot. 

Az EURGBP párban a 0,8789-es természetes szint nem engedi magától el az árfolyamot. A jelenlegi 

visszatesztelésen múlik, hogy maradhat-e az emelkedő trend. Ha az említett szint elesne, akkor az 

gyengeség jele, euró eladások jöhetnek.  

Az EURCHF árfolyama is megtörte az emelkedő trendet, így semlegesbe ment a görbe. Lefele mutató 

jeleket látni, frank erősödési trend bontakozhat ki. 
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EURUSD napi: Az árfolyam még korrekciós fázisban 

van, a vékony zöld trendvonal még nem került 

elérésre, így időben tovább folytatódhat az enyhe 

esés.  

Egy korrekció az 1,0509 környéki természetes 

támasznál találkozhat erős támasszal és egyben 

vételi hellyel. 

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 két hete, 

azóta tartja magát az ideális csökkenő trendvonal 

alatt.  

 

Az 1,2207-es szint számít vízválasztónak a long és a 

short oldal között. 

 

A visszatesztelés ellenére a tér lefele jelenleg még 

nyitott, az 1,1719-nél található egy erősebb támasz. 

 

Az esést jelenleg az ideális trendvonal mentén 

érdemes követni, vagyis a piros vastag vonal törése 

hozhatna változást. 

 

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

Támaszok: 1,1719; 1,1475, 1,1230, 1,0986. 
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EURHUF napi: A csökkenő trenden belül végülis 

elérte a várt célárzónát az árfolyam.  

 

A 375-382.8 közötti zónában volt az emelkedő trend 

előtti mintából számítható célár, innentől kezdve a 

további forint long nyitás korrekció nélkül nem a 

legjobb választás. 

 

A vékony piros trendvonalat érdemes követni, amíg 

ez nem törik felfele, addig nem valószínű, hogy 

tartósan tudna fordulni felfele.  

 

Ellenállások: 406,25; 414,06. 

Támaszok: 375; 367,2. 
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USDHUF napi: A fő csökkenő trend kétszeri 

tesztelése ellenére sem tört. Az indikátorok már 

jeleznek kimerülésére utaló jeleket, emiatt a további 

forint long nyitás már nem a legjobb ötlet. 

 

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. 

Jobb eladási helyet a 390,6-tól felfele találhatunk. 

 

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 két 

hete. Ezután gyorsan elhalt az emelkedés és 

visszatesztelte a 0,8789-es szintet a görbe, ami nem 

túl jó jel, nem utal felfele mutató erőre. 

 

Erősebb ellenállást csak a 0,9033 felett találhatunk. 

 

A 0,8789 így támasz, törése gyengeség jele lenne.  

 

Ellenállások: 0,9033, 0,9277. 

Támaszok: 0,8789, 0,8545; 0,8310. 
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EURCHF napi: Az emelkedő trend alá ment az 

árfolyam, a 0,9888-as szint is tört.  

 

Ez nem túl jó jel, a korábbi emelkedésre állásból kezd 

fordulni a görbe lefele.  

 

Az indikátorok szerint inkább semlegessé vált a 

jelenlegi kép, így pozíciót felvenni nem ajánlott.  

 

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

Támaszok: 0,9766; 0,9521; 0,9277. 
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Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi az elemzéshez tartozó jogi nyilatkozat, amely  
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