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Mai adatok

• A német IFO üzleti hangulat index júniusban alatta maradt az előző
havi értéknek és a várakozásnak is, így a 109,7-es értéke csalódást
okozott.
• A török jegybank a várakozásnál nagyobb mértékben 75 bázisponttal
csökkentette az irányadó kamatlábat, amely így 8,75%-ra mérséklődött. A
várakozás fél százalék volt.
• A magyar Monetáris Tanács újabb 10 bázispontos kamatcsökkentést
hajtott végre, amely teljes mértékben megfelelt az előzetes várakozásnak
és így 2,3% lett az alapkamat.
• Az amerikai fogyasztói bizalmi index a vártnál is jobb eredményt ért el,
hiszen az előzetesen várt 83,5-ös érték helyett 85,2-re ugrott júniusban.
• Az amerikai új lakás építések jelentősen megugrottak májusban
miután 18,6%-kal növekedtek az előző havi 6,4%-os emelkedés után.
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ITA Kiskereskedelmi eladások
USA MBA jelzáloghitel kérvények száma
USA Tartós fogyasztási cikk megrendelések
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Napi ajánlások
EUR/USD

Spot :

1,3610

Tegnap ugyan egy kicsit felélénkült az árfolyammozgás az
euró/dollárban, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez is kevés volt
ahhoz, hogy irányt találjon a devizapár. Volt egy próbálkozás az
1,3630 irányába, után egy kísérlet az 1,3590 áttörésére, de
miután mindkettő sikertelen maradt végül ma reggel is ott találjuk
az árfolyamot, ahol tegnap ugyanilyenkor kereskedték azt.
Ennek ellenére lényeges változást nem látunk a mozgásokban,
vagyis a stratégiánkon sem szeretnénk egyelőre változtatni,
továbbra is a mozgóátlagok által biztosított ellenállást tartjuk
szem előtt, és akkor lépnénk egy eladással a piacra, ha ezt
megközelítené az euró.
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Támasz
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Eladás:
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Támasz

EUR/JPY
138,75

137,83

138,00

Ellenállás
138,60

138,85

139,45

Irány
140,00

▼

Hasonlóan eredménytelen napot zártunk az euró/jen tekintetében is, sőt itt még a nagyobb mozgások is elmaradtak, gyakorlatilag egész nap a
138,60 – 138,90-es rendkívül szűk sávban mozgott az árfolyam, így nem igazán beszélhetünk olyan új impulzusról, amely új irányt adna a
kereskedésnek, ennek megfelelően tartjuk magunkat a tegnapi elképzelésekhez és csak abban az esetben adnánk bele az euróba, ha megközelíti
a lélektanilag is fontos 140,00-es szintet.
Mai napra:

Eladás: 139,80

Támasz

USD/CHF
0,8940

Target: 138,10

0,8855

0,8890

Stop-loss: 140,60
Irány

Ellenállás
0,8940

0,8970

0,9000

0,9035

▲

Érdemi változás nem történt a dollár/svájci frank kereskedésében sem. Nem került veszélybe sem a stop-loss megbízásunk, sem a take profit
megbízásunk. Ugyanakkor a délelőtt folyamán újra volt egy próbálkozás a 0,8950 tartósabb áttörésére. Egyelőre nem tudunk mást kitalálni, mint a
kivárás stratégiáját, vagyis a megbízásainkat hagyjuk a korábbi szinteken és várjuk, hogy lendületet vegyen a dollár.

Mai napra:

Vétel: 0,8943(Done)

Támasz

GBP/USD
1,6960

Target: 0,9010

1,6875

1,6905

Stop: 0,8900

Irány

Ellenállás
1,6960

1,7000

1,7060

1,7125

▲

Végre megkezdődött a korrekció, amire már napok óta várunk így most már reális közelségbe került a vételi megbízásunk és úgy is gondoljuk,
hogy a mai napon akár ez teljesülhet is. Továbbra hiszünk az emelkedő trendben, vagyis az alapvető megközelítésben semmi nem változik, csak
várjuk a korrekció folytatódását és a beszállási lehetőséget.

Mai napra:

Vétel: 1,6910

Támasz

EUR/HUF

306,25

Target: 1,7150

302,10

303,00

Stop-loss: 1,6845

Ellenállás
305,00

306,50

308,50

Irány
309,20

▼

Ezúttal egy kicsit feljebb kúszott az euró/forint árfolyama, hiszen a kezdeti jó hangulatot követően a tegnapi kamatcsökkentéseknek mégis volt egy
kis deviza gyengítő hatása, mind a török lírát, mind pedig a forintot figyelve. Visszatértünk tehát a nyitó szintünk közelébe, ahol a 200 órás
mozgóátlag tűnik fontos ellenállásnak és amennyiben ez most megfogja az euró lendületét, akkor újra teljesen reális lesz a 2-3 forintos erősödési
elvárásunk.
Mai napra:

Eladás: 306,25 (done)

Target: 303,60

Stop-loss: 307,40

Napi kiemelt ajánlat
EUR/SEK
GBP/CHF

Spot: 8,2418
Spot:/ 8,2455
1,5150

Március vége óta tartó emelkedő trendben van az angol font /
svájci frank árfolyama, amely egy néhány napja indult
korrekciónak köszönhetően újra megközelítette az emelkedő
trendcsatorna alsó szárát.
Egyelőre úgy gondoljuk, hogy az angol font kedvező megítélése
és jó teljesítménye megmaradhat, vagyis ebben a devizapárban
sem számítunk trendfordulóra, ezért amennyiben a font/svájci
elérné a trendcsatorna alját, akkor lehetőséget látnánk a vételre.

Ellenállás
1,5350
1,5290
1,5210

Támasz
1,5149
1,5100
1,4942

Vétel:

1,5110

Target:

1,5280

Stop:

1,5050
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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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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.

