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Az EURUSD eddig korrekciós fázisa érhet véget az 1,0719 fölé kerüléssel. Ha két napig a szint felett marad, 

akkor az emelkedő trend újraéledhet.  

A dollár gyengeség a fonttal szemben is áremelkedést okozott a GBPUSD párban. 

A forint az elmúlt két hétben profitrealizáláson esett át, de a vonzó hozamok miatt újra erősödni kezdett, 

ami megint hetekre meghatározó irány lehet.  

Az EURGBP pár lényegében nem tud elszakadni a 0,8789-es szinttől, így erős jelzés hiányában semleges 

álláspont javasolt. 

Az EURCHF árfolyammozgásában is erősen hektikusra sikerült az elmúlt két – három hét, de itt is csak egy 

sávkereskedés jellemző.  
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EURUSD napi: Az euró erő újraéledésével megtört a 

korrekciós csökkenő trendvonal, így a fő emelkedő 

trenden belül látható korrekciós fázis is véget 

érhetett és folytatódhat az emelkedő trend.  

Az 1,0509 környéki természetes szintnél kialakult 

fontos támasz megerősítésre került. Ez lehet 

vízválasztó a long trend megtörésénél, de rövid távon 

nincs veszélyben. 

Felfele az 1,0986 vagy a 1,1230 lehet elérhető.  

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

Támaszok: 1,0509; 1,0376; 1,0254. 
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GBPUSD napi: A dollár gyengülésével a korrekciós 

fázis véget érhetett, mivel megtört a korrekciót 

jellemző csökkenő trendvonal. 

 

A fő trend eleve emelkedő volt, az utóbbi 

hónapokban tapasztalt oldalazás csak 

előkészíthette a további emelkedést. 

 

Az eddig látott mozgások alapján az 1,1719-es 

szintnek kellene törnie lefele ahhoz, hogy csökkenő 

trendre váltson a görbe. Ez rövid távon még nem 

aktuális egyelőre, mivel felfele mutatja magát a 

mozgás,ami új éves csúcsot is hozhat. Erősebb 

ellenállás csak az 1,30-as szint felett található.  

 

Ellenállások: 1,2695; 1,2939; 1,3184. 

Támaszok: 1,1719; 1,1475, 1,1230, 1,0986. 
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EURHUF napi: Az elmúlt napok forint gyengülése 

visszatesztelte a néhány hónappal ezelőtti letörési 

szintet. Továbbra is az eladási pozíciókat volt 

érdemes keresni.  

 

Mivel csak korrekciós fázist láthattunk felfele - ami 

hamarosan újra megtörthet és folytatódhat a 

csökkenő trend - ezért a vételi oldalon nem érdemes 

szerepelni. 

 

A 375 körül található erős támasz zóna, amit 

hamarosan újra tesztelhet. 

 

Ellenállások: 406,25; 414,06. 

Támaszok: 375; 367,2. 
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USDHUF napi: A kisebb korrekció után újra lefordult 

a görbe vagyis a forint erő átvette az irányítást. 

 

A 343 környékétől kezdve erős támaszok várják, így 

lefele ezeknek a szinteknek a tesztelésével lehetne 

kalkulálni.  

 

Vétel csak erős túladottság esetén, pár napos 

korrekcióra lehet érdemes nyitni.  

 

Ellenállások: 390,63; 406,25; 421,88. 

Támaszok: 343,75; 328,1. 
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EURGBP napi: Az elmúlt hetek semleges mozgása 

után megpróbált az árfolyam trendszerű mozgást 

mutatni lefele, de nem volt erő, így maradhat a 

semleges ajánlás, kivárás ajánlott.  

 

Felül a 0,9033 környékén találhatunk erősebb 

ellenállást míg alul, a 0,8545 lehet olyan támasz 

zóna, amelynél vételt érdemes kezdeni. 

 

Ellenállások: 0,9033, 0,9277. 

Támaszok: 0,8545; 0,8310. 
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EURCHF napi: Nagyon hektikus mozgást produkált 

az elmúlt két hétben a pár a volatilis, kockázatkerülő 

időszaknak köszönhetően. Tulajdonképpen 

nagyjából ugyanazon az árszinten követték egymást 

a vételi és az eladási jelzések, ami egy semleges 

álláspontra utal. 

 

Felül az 1,0010-es szint számít ellenállásnak, míg alul 

a 0,9766 alatt találhatunk komolyabb vevőket. 

Emiatt folytatódhat a sáv kereskedés az említett 

szintek között. 

 

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  

’Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója’ elnevezéssel az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/GM_Elemzesi_anyag_jogi_tajekoztato.pdf 

Az elemzés során használt módszerek leírása az alábbi linken keresztül érhetőek el:  

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/GM_Elemzesi_fogalom_magyarazat.pdf 
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