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Az EURUSD mozgásában nem történt változás, még mindig korrekciós fázisát tölti a pár. Közelítünk a fő 

emelkedő trendhez, így lassan újra érdemes lesz a vételi oldalon is figyelőállásba kerülni. 

A font emelkedő trendje a dollár ellen megtört korábban, amíg az 1,2207 alatt van az árfolyam, addig 

inkább lefele várható a mozgás. 

A forint megérkezhetett abba a zónába, ami a korábbi fordulós mintákból volt elvárt. Ebben a zónában 

már számítani lehet forint long zárási periódusokra, vagyis 2-3 napos emelkedések jöhetnek az 

árfolyamban, de tartós trendszerű emelkedés még valószínűleg nem.  

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

mozgás semleges, a sáv szélein lehet jobb beszállási pontokat találni. 

Az EURCHF árfolyama is megtörte az emelkedő trendet két hete, így minimum átment semlegesbe a 

görbe. Lefele mutató jeleket látni, de az utolsó swing mélypont alatt indulhat trendszerű frank erősödés. 
  



 

FX TECHNIKAI ELEMZÉS - 2023.02.22. 

 

EURUSD 

 
 

  

EURUSD napi: Az árfolyam még mindig korrekciós 

fázisban van, a vékony zöld trendvonal még nem 

került elérésre, de egyre közelebb a fontos támasz 

szint. 

Egy korrekció az 1,0509 környéki természetes szintnél 

találkozhat erős támasszal és egyben vételi hellyel. 

A vékony zöld trendvonal amíg él, tartós csökkenő 

trendhez még később kaphatunk jelzéseket.  

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

Támaszok: 1,0509; 1,0376. 
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GBPUSD napi: Az emelkedő trend sérült két és fél 

hete, azóta tartja magát az ideális csökkenő 

trendvonal alatt.  

 

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

short oldal között. 

 

A korrekció mértéke és lendülete gyenge, így 

komoly esés ebből a mintából nem látszik.  

 

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 már múlt 

héten elérte a 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, ha rövid távú spekuláció a cél. 

 

A vékony piros trendvonalat érdemes követni, amíg 

ez nem törik felfele, addig nem valószínű, hogy 

tartósan tudna fordulni felfele. 

 

Két-három napos felfele korrekciók után még 

mindig bejönnek a forint vevők, így tartós fordulatra 

nem sok esély van.  

 

Ellenállások: 406,25; 414,06. 

Támaszok: 375; 367,2. 
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USDHUF napi: A fő csökkenő trend még mindig nem 

tört, de az eladói oldalra állni, vagyis forintot venni 

a dollár ellen ezen a szinten korrekció nélkül nem 

tűnik jó ötletnek.  

 

A vastag piros trendvonal törése kellene ahhoz 

hogy egyre erősebb támasz zónát alakítson ki a pár. 

 

Ha meg is törne a trend, 390-től felfele máris 

ellenállásokba ütközhet az emelkedés, ezért inkább 

az eladói oldalon, forint vételeket érdemes keresni.  

 

Amint túlvett állapotba kerülne, akkor szintén 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: Az indikátorok semleges jelzés mellett 

nem segítik a várható irány meghatározását.  

 

A 0,8789-es szint lehet a vízválasztó a long és a short 

oldal között.  

 

Kereskedési jelzés nincs, kivárás ajánlott.  

 

Erősebb ellenállást csak a 0,9033 felett találhatunk. 

 

Alul a 0,8545-höz közel találhatunk támaszt. 

 

Ellenállások: 0,9033, 0,9277. 

Támaszok: 0,8545; 0,8310. 
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EURCHF napi: Az emelkedő trend tört két hete, így 

egyelőre enyhén lefele mutatja magát a görbe.  

 

Amíg a 0,9888-as szintet nem hagyja el lefele, nem 

töri meg az előző swing mélypontot, addig 

komolyabb potenciál nem látszik lefele sem.  

 

Az indikátorok szerint viszont még inkább semleges 

a jelenlegi kép, így pozíciót felvenni short irányba 

újabb mélypont ütése esetén lehet jobb választás, 

trendszerű mozgás mellett.  

 

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

Támaszok: 0,9766; 0,9521; 0,9277. 
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