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Napi hírek Mai adatok

• A német termelői árak ismét a vártnál nagyobb mértékben

csökkentek, hiszen az előző hónaphoz képest 0,7%-os volt a

visszaesés decemberben, míg év/év alapon 1,7%-os

• A japán monetáris tanács a várakozásoknak megfelelően nem

változtatott sem az alapkamaton, sem pedig a kötvényvásárlási

program mértékén.

• A brit munkanélküliségi ráta novemberben a vártnál is nagyobb

mértékben tudott csökkeni, hiszen az előző havi 6%-ot követően 5,8%

lett az értéke a várt 5,9% helyett.

• A svájci ZEW gazdasági hangulat index ezúttal nagyobb mértékű

esést produkált, hiszen az előző havi -5-ös értéke után januárban -

10,8-ra esett visssza.

• Az amerikai új lakás építések a vártnál jobban teljesítve 4,4%-kal

bővültek, ugyanakkor az építési engedélyek száma negatív

meglepetést okozva 1,9%-kal visszaesettett.

• ESP       Munkanélküliségi ráta                                          09:00

• ITA         Kiskereskedelmi eladások                                   10:00

• EU          EKB Kamatdöntő ülés                                       13:45

• EU         EKB sajtótájékoztató                                            14:30

• USA       Heti friss munkanélküliek száma                          14:30

EUR/USD Spot :      1,1590

Eladás: 1,1625 Target: 1,1520 Stop-loss:1,1685

Ellenállás

1,1700

1,1675

1,1625

Támasz

1,1550

1,1523

1,1488

Napi ajánlások

Ismét volt egy határozott kísérlet az euró/dollár felfelé kitörésére,

de ezúttal is visszatért az árfolyam az ereszkedő trendvonal alá.

Az EKB mai ülése előtt a megszokottnál is jóval nagyobb a

várakozás, hiszen ma fogják bejelenteni azt a kötvényvásárlási

programot, ami a következő hetekre akár meghatározhatja az

euró/dollár mozgását is. Egyelőre úgy tűnik, hogy nehezen tud

olyan lépést tenni az EKB, ami erősítené az eurót, (persze nem

is ez a célja) hiszen a grafikonon is jól látható egy-egy

próbálkozást követően rendre visszatérnek a dollár vásárlók a

piacra. A tegnapi tesztelés után is egyértelműen ez volt az

eredmény. Ennek következtében ismét az eladási oldalra

helyezkednénk megpróbálva meglovagolni, hogy a döntés előtti

csapkodásban lesz még egy felszúrás.
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EUR/SEK Spot: 8,2418 / 8,2455

Vétel:  1,2280 Target: 1,2400 Stop-loss: 1,2210

Napi kiemelt ajánlat
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EUR/JPY Támasz Ellenállás Irány

136,80 135,85 136,00 136,50 137,50 137,80 138,50 ▲

Kezdetben valóban erősödni tudott az euró és bőven a 137,00-es szint fölött zajlott a kereskedés. Azonban később jött egy fordulat, ami eltörölte

az emelkedést, sőt még 136,00 alá is sodródott az árfolyam, ezzel a stopunkat is aktiválva. A mai nap euró vonalon mindenképpen izgalmakban

bővelkedő lesz, az EKB ülésének köszönhetően, emiatt mi is óvatosabban gondolkozunk a pozíció nyitáson. Azonban ha 136,00 közelébe

ereszkedne ismét az árfolyam, akkor ott technikai alapon azért érdemes lehet megfontolni egy vételt.

Mai napra: Vétel:  136,25 Target: 138,20 Stop-loss: 135,80

Alaposan meglepte tegnap a devizapiaci szereplőket a Bank of

Canada, amikor váratlanul az alapkamat csökkentéséről

döntöttek. A 25 bázispontos vágás következtében mostantól

0,75% az irányadó ráta, amely azonnali árfolyam mozgásokat

gerjesztett a piacon ismét újabb 6 éves csúcsra sodorva az

UsdCad árfolyamot. A mostani új környezetben nem is várható

fordulat a trendben, a folyamatosan csökkenő olajár és a most

már csökkentett kamat is egyértelműen a kanadai dollár ellen

szól.

USDCAD Spot: 1,2365

GBP/USD Támasz Ellenállás Irány

1,5142 1,5000 1,5025 1,5070 1,5135 1,5185 1,5220 ▼

Nem következett be az az áttörés, ami pozícióba hozott volna minket a stop eladáson keresztül a kábelben, tehát tétlenül néztük az eseményeket.

Most azonban a technikai kép alapján újabb jelentős árfolyam kilengés előtt állhatunk, ezért érdemes lehet spekulálni a kitörésre. A trend alapján

inkább a font további gyengülése van kilátásban, ezért eladási pozíciót veszünk fel már a mostani piaci árról

Mai napra: Eladás: Spot Target: 1,5015 Stop-loss: 1,5210

EUR/HUF Támasz Ellenállás Irány

314,80 310,00 312,50 314,50 315,35 317,00 318,80 ▲

A forint esetében nagyot fordult a világ hiszen a korábbi negatív hangok után egyértelmű optimizmus alakult ki a piacon. Már olyan pletykák is

elindultak, hogy egy esetleges felminősítés előszelét láthatjuk, de az biztos, hogy az árfolyam közel 2%-ot tudott erősödni és idei rekord szintre

került az euróval szemben. Felmerültek további kamatcsökkentési spekulációk is, de mindkét felvetésre úgy gondoljuk, hogy egyelőre nem fog

bekövetkezni és az árfolyam inkább visszatér majd a 318,00 közelébe.

Mai napra: Vétel: 314,20 Target: 318,20 Stop-loss: 312,50

Napi kiemelt ajánlat

USD/CHF Támasz Ellenállás Irány

0,8570 0,8450 0,8500 0,8550 0,8600 0,8700 0,8750 ▲

Nem jött be az az elgondolásunk, hogy a hatalmas árfolyam zuhanás után korrekció helye lehet, hiszen csak tovább morzsolódott a jegyzés. A mai

napra pedig inkább pihenőt is tartanánk ebben a devizapárban, mert továbbra sincs egyértelmű irány kialakulóban.

Mai napra: Semleges

Ellenállás

1,2500

1,2445

1,2400

Támasz

1,232

1,2275

1,2200



Kövesse az Equilor híreit, ajánlásait a Facebookon is! Szeretne aktuális híreket, kommenteket, tippeket olvasni az Equilor szakértőitől vagy csak érdekli, hol lehet 

szakértőinket legközelebb hallani? Ha igen, akkor csatlakozzon Ön is az Equilor Befektetési Zrt. rajongói táborához a Facebookon.
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Jelen befektetési elemzés hirdetésnek minősül és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült,

egyúttal nem vonatkozik rá a befektetési elemzés terjesztését, közzétételét megelőző ügyletkötésre vonatkozó tilalom. Jelen dokumentum sem önmagában, sem

részben nem képez ajánlatot, vagy felhívást semmilyen tőkepiaci instrumentum jegyzésére, vagy megvásárlására, és sem maga a dokumentum, sem annak bármely

tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként. A dokumentum, vagy annak tartalmának ilyen

felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges veszteségekért az Equilor Zrt. felelősséget nem vállal. A dokumentumban

foglalt információk több, különböző forrásból származnak, és az Equilor nem garantálja azok pontosságát, vagy teljességét. Ezen információk frissítése, vagy a jelen

dokumentumban tárgyaltak alapján történő tanácsadás nem tartozik az Equilor feladata közé. Az Equilor Befektetési Zrt. munkavállalói és ügyfelei az elemzésben

szereplő befektetési termékek és származtatott instrumentumok tekintetében pozíciókkal rendelkezhetnek, melyek az elemzéstől függetlenül bármikor

megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési instrumentumban pozíciót vállal, feltétlenül győződjön meg, hogy megértette a piac működését és kockázatát, s az

teljes mértékben megfelel saját – befektetési – céljainak és elvárásainak.
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