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Napi hírek Mai adatok 

•   Az olasz kiskereskedelmi eladások áprilisban a várt stagnálás helyett 

0,4%-kal tudtak emelkedni az előző hónaphoz képest és így az éves 

növekedés 2,6%-ra ugrott fel. 

•   Július 4-ig döntés születhet a parlamentben a devizahitelesek 

ügyében, ami jóval korábbi dátum, mint azt eddig kalkulálhattuk. 

Ráadásul Varga Mihály délutáni sajtótájékoztatója is tartalmazott néhány 

olyan tényt, ami nem kifejezetten kedvező a bankok számára. 

•   Az amerikai tartós fogyasztási cikk megrendelések nemcsak az előző 

havi 0,8%-os növekedéstől maradtak el májusban, de a várt 0,2%-os 

bővülést is alaposan alulmúlta 1%-os visszaesésével. 

•   Az amerikai első negyedéves GDP harmadik felülvizsgálata óriási 

csalódást hozott. Az eddigi adatokhoz képest is jóval gyengébb 

várakozásokat múlta jelentősen alul a 2,9%-os negyedéves visszaesés, 

amely ugyanakkor megkérdőjelezheti a QE visszavonásának 

folytatódását és ezáltal az euróra és a részvénypiacokra pozitívan hathat. 

•   UK      Bank of England pénzügyi stabilitás riport                  10:30 

•   USA    Heti friss munkanélküliek száma                                14:30 

•   USA    Személyes kiadások                                                   14:30 

•   USA    Személyes bevételek                                                  14:30 

•   USA    FED vezető Bullard beszéde                                      17:05 

•   JAP     Munkanélküliségi ráta                                                 00:30 

•   JAP     Kiskereskedelmi eladások                                          00:50 

 

 

EUR/USD Spot :      1,3640 

Eladás:      1,3660 Target:   1,3500 Stop:  1,3718 

Ellenállás 
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1,3700 

1,3666 

 

 

Támasz 

1,3600 

1,3580 
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Napi ajánlások 

Tegnap a vártnál lényegesen gyengébb adatok láttak napvilágot 

az Egyesült Államokból, amik ezúttal már talán túlmutattak azon, 

hogy csak az adott időszak időjárásával, vagy szezonális 

tényezőkkel magyarázzák, úgyhogy elindult a spekuláció a QE 

program kivonásának leállításáról, vagy esetleges lassulásáról, 

miközben az esetleges kamatemelés még távolabbinak tűnik. 

Mindez egyértelműen az eurót segítette a dollárral szemben, de 

a fontos technikai szinteket még így sem tudta elérni az 

árfolyam, ezért az eladási megbízásunk sem tudott teljesülni. 

Egyelőre tartjuk magunkat ahhoz, hogy a fundamentumok 

ellenére a 200 napos mozgóátlag lesz olyan meghatározó, hogy 

megállítja az eurót és fordulatot hozhat.  
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EUR/SEK Spot: 8,2418 / 8,2455 

Eladás:15510(stop) Target:      1,5300 Stop:        1,5555 

Napi kiemelt ajánlat 
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EUR/JPY Támasz Ellenállás Irány 

138,75 137,83 138,00 138,60 138,85 139,45 140,00 ▼ 

Érdekesség, hogy hiába volt az euró lendülete a dollárral szemben, az euró / japán jen devizapár gyakorlatilag meg sem moccant. Továbbra is ott 

vagyunk a 200 napos mozgóátlag alatt. És egyre szűkebb sávban mozog a kereszt. Ennek megfelelően ha egy kitörés következne az adhatna egy 

átmeneti lendületet a mozgásnak, ezért kitartunk azon véleményünk mellett, hogy kedvező piacra lépési lehetőséget, csak a 140,00-es árfolyam 

közelében látunk és innen indítanánk euró eladást. 

Mai napra: Eladás:  139,80 Target:  138,10 Stop-loss: 140,60 

A június eleji nagyobb esést követően megtorpant az euró / új-

zélandi dollár árfolyama és 1,5540-nél fontos alátámasztást 

épített ki. Néhány próbálkozás után meg is indult egy korrekció, 

ami éppen az első Fibonacci szintig tartott és azóta újra az 

eladók kerültek egyértelmű fölénybe. Ennek megfelelően a 

mostani lendületből már úgy gondoljuk, hogy át fogja tudni törni 

az alátámasztást az árfolyam és ez pedig egy újabb erőteljes 

eladói nyomást rakhat az euróra és akár a korábbi esés 

távolságát és mérhetjük, ami 1,4900-es célárfolyamot is 

jelenthet. Ennyire azonban nem leszünk mohók, úgyhogy mi a 

letörés esetén egy 200 pontos profittal is megelégednénk. 

 

EUR/NZD Spot: 1,5540 Ellenállás 
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GBP/USD Támasz Ellenállás Irány 

1,6990 1,6875 1,6905 1,6960 1,7000 1,7060 1,7125 ▲ 

Tegnap az angol font korrekciója is megtorpant, hiszen a délutáni hírek hatására itt is gyengült inkább az amerikai dollár, ugyanakkor a 

várakozásaink szempontjából az mindenképpen jó hír, hogy az 1,7000-es szint fölé nem tudott emelkedni az árfolyam, így ismét inkább azt látjuk 

benne, hogy folytatódhat a korrekció és realitás a lehet, az emelkedő trendcsatorna aljának megközelítése. Ez pedig továbbra is vételre 

serkentene minket. 

Mai napra: Vétel: 1,6910 Target:  1,7150 Stop-loss: 1,6845 

EUR/HUF Támasz Ellenállás Irány 

306,75 302,10 303,00 305,00 307,00 308,50 309,20 ▼ 

Sajnos visszatértek az izgalmak számunkra az euró/forintban is, hiszen egy kisebb hangulat változás eredményeként a forint és a térségbeli társai 

is gyengülésbe kezdtek, ami azt jelentette, hogy a korábbi nyitó szintünk fölé tudott emelkedni az árfolyam, de szerencsére egyelőre a stop-loss 

megbízásunk nem került veszélybe, hiszen a 307,00-es értéket már nem tudta áttörni az árfolyam. Ez továbbra is fontos ellenállási szint lehet és 

egyelőre úgy gondoljuk, hogy meg is fogja a forint gyengülését. 

Mai napra: Eladás:  306,25 (done) Target: 303,60 Stop-loss: 307,40 

Napi kiemelt ajánlat 

USD/CHF Támasz Ellenállás Irány 

0,8925 0,8855 0,8890 0,8940 0,8970 0,9000 0,9035 ▲ 

A gyengébb amerikai adatok hatására a frankkal szemben is veszített értékéből a zöldhasú, amely így megközelítette a stop-loss megbízásunkat, 

de egyelőre nem érte el azt. A dollár lendület még ma reggel is várat magára, de bízunk benne, hogy az 50 napos mozgóátlag elég erős 

alátámasztás lehet ahhoz, hogy folytatódhasson az árfolyam emelkedése. 

Mai napra: Vétel: 0,8943(Done) Target: 0,9010 Stop: 0,8900 



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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