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Napi hírek Mai adatok

• Az olasz és a francia feldolgozóipari beszerzési menedzser index is

jobban teljesített májusban a vártnál, előbbi 54,8-as, utóbbi 49,4-es

szintet ért el.

• A német feldolgozóipar teljesítménye ezúttal csalódást okozott, hiszen a

várt 51,4 helyett csupán 51,1-et ért el, így csak az maradt pozitívumnak,

hogy legalább még mindig a kritikusnak tekintett 50-es érték felett maradt.

• A német infláció előzetes számai teljes mértékben a várakozást hozták,

vagyis eszerint májusban 0,1%-os volt a havi és 0,7%-os az éves infláció.

• Az amerikai személyes fogyasztás 0,4%-kal tudott növekedni, várt 0,3%-

al szemben, ugyanakkor a kiadások csak stagnáltak, elmaradva a 0,2%-

os növekedési várakozástól.

• A feldolgozóipari beszerzési menedzser index májusban az USA-ban 54-

re tudott emelkedni az áprilisi 53,8-ról, úgy, hogy az elemzők az 53,8-as

érték szinten maradására számítottak.

• Az ISM index májusban 52,8-ra ugrott, az előző havi 51,5-ről, ami

jelentősen meghaladja az 52,0-es várakozást.

• ESP      Munkanélküliségi ráta                                         09:00

• GER      Munkanélküliségi ráta                                         09:55

• UK         Jelzáloghitel kérvények száma                          10:30

• EU         Előzetes fogyasztói árindex – infláció                11:00

• USA       Gyáripari megrendelések                                  14:30

EUR/USD Spot :      1,0945

Eladás:1,0980(done) Target:  1,0725 Stop:  1,1050

Ellenállás

1,1080

1,1025

1,1000

Támasz

1,0900

1,0825

1,0760

Napi ajánlások

Az elmúlt héten megszokottnál csendesebb nappal kezdődött a

nyár, de azért korai lenne még szabadságoltatni magunkat és a

kereskedési stratégiáinkat, hiszen egyértelműen izgalmas hétre

számítunk, kamatdöntésekkel és adatokkal teletűzdelve, de

sajnos a hét első napjára ebből nem sok jutott. A nap közbeni

lassú dollár erősödés délutánra kifulladt és az árfolyam

visszatért 1,0975-re majd az amerikai ISM adat hirtelen izgalmat

hozott, miután a vártnál jobb eredmény hatására a dollár kapott

egy nagy lendületet az 1,0900-es szintig, de ez is csak átmeneti

maradt, hiszen ma reggelre újra 1,0950 közelében kereskedik az

euró / dollár keresztet. Egyelőre úgy tűnik, hogy a hét fontosabb

eseményei előtt kicsit idegesek a piaci szereplők, de nagyobb

elmozdulás inkább csak a szerdai napra várható. Ennek ellenére

az eladásunkat tartjuk továbbra is.
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EUR/SEK Spot: 8,2418 / 8,2455
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EUR/JPY Támasz Ellenállás Irány

136,40 135,00 135,90 136,25 136,95 137,25 137,55 ▼

Reggel hiába tűnt jó döntésnek az azonnali eladás, és hiába következett egy 135,10-ig tartó árfolyam esés, sajnos a célárfolyamunk

megközelítésére nem volt reális esély és a tegnap délután bekövetkezett fordulat elég erőteljes volt ahhoz, hogy ma reggelre a stop-loss

megbízásunkat is magával vigye a piac. A 136,50 egyelőre fontos ellenállásnak tűnik, de még ennél is kritikusabb lehet a 137,00, amely január 22-

e óta jelent leküzdhetetlen csúcsot. Ennek közelében ismét egy eladással próbálkoznánk ezúttal valamivel szűkebb stoppal, ha mégis

bekövetkezne az áttörés.

Mai napra: Eladás: 136,90 Target: 135,20 Stop-loss: 137,35

Rég nem látott lendületbe jött az ausztrál dollár annak hatására,

hogy ma reggel a jegybank nem csökkentette tovább az

irányadó kamatlábat, sőt, mintha a kommunikációban is kicsit

enyhítette volna azt a nyomást, hogy hamarosan további

monetáris lazítás következhet.

Ugyanakkor az árfolyam tekintetében továbbra is erősnek

gondolják az ausztrál dollárt, vagyis semmit nem fognak majd

tenni az árfolyam esés ellensúlyozására, és az előző két hét

egyértelmű trendje a mostani korrekció ellenére úgy gondoljuk,

hogy folytatódik majd. Sőt a mai felpattanás inkább arra adhat

lehetőséget, jó beszállási pontot találjuk, és a 200 órás

mozgóátlagnál (0,7750) el is adnánk a devizapárt.

AUD/USD Spot: 0,7696

GBP/USD Támasz Ellenállás Irány

1,5222 1,5137 1,5175 1,5210 1,5250 1,5300 1,5380 ▼

A kábel esetében éppen lemaradtunk az 1,5280-as eladási lehetőségről, hiszen a kora reggeli órákban még ott járt az árfolyam, de aztán

látványosan kezdett zuhanni és mire elemzésünk kiküldésre került inkább már csak 1,5260-nál járt. Az órás grafikonon továbbra is látunk egy erős

ereszkedő trendcsatornát, amelynek felső szára az 50 órás mozgóátlaggal együtt 1,5250-nél fut, úgyhogy a mai eladási megbízást ide raknánk.

Mai napra: Eladás: 1,5250 Target: 1,5140 Stop-loss: 1,5315

Napi kiemelt ajánlat

USD/CHF Támasz Ellenállás Irány

0,9430 0,9330 0,9385 0,9400 0,9460 0,9500 0,9550 ▲

A dollár / svájci frank tekintetében jobban alakult a helyzet, habár hátra dőlésről még közel sem beszélhetünk itt sem. A tegnap délutáni leszúrás

ugyan megközelítette a stop-loss megbízásunkat, de elérni azt nem tudta. Ezután újabb rally következett és estére 0,9470 felett is járt az árfolyam

ám ma reggel ismét a svájci frank erősödésére ébredtünk, úgyhogy tovább izgulhatunk, de hiszünk abban, hogy a 0,9400-es alátámasztás

továbbra is stabil érték ebben a keresztben.

Mai napra: Vétel: 0,9460(Done) Target: 0,9580 Stop-loss: 0,9395

Ellenállás

0,7838

0,7750

0,7700

Támasz

0,7666

0,7625

0,7600

EUR/HUF Támasz Ellenállás Irány

308,70 304,00 305,00 307,00 310,00 312,20 315,00 ▲

Teljesen betompult az euró / forint mozgása, hiszen az egy héttel ezelőtt 308,00 áttörését követően egy alig 0,5%-os sávba szorultunk be a

308,15-309,65 közé és egyelőre nem látszik, hogy ebből nagyon ki akarna törni. Az órás mozgóátlagok is beszűkültek, úgyhogy a mai napra még

nem igazán várunk semmi izgalmat a hazai fizetőeszköz kereskedésében.

Mai napra: Semleges

Eladás:      0,7750 Target:   0,7600 Stop-loss: 0,7790



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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