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Napi hírek Mai adatok 

•   A várakozásoktól kissé elmaradó GDP növekedést közöltek 

Franciaországban, ahol negyedéves alapon stagnálás, éves alapon 

pedig a várt 0,8% helyett 0,7%-os növekedés jellemezte a gazdaság 

legfontosabb mutatóját. 

 

•   A spanyol kiskereskedelem is csalódást keltett a várt 1,8% helyett csak 

0,5%-kal tudott nőni év/év alapon a forgalom. 

 

•   Hajszállal csak de az Egyesült Királyság gazdaságában is csalódnunk 

kellett, igaz a 3,0%-os GDP növekedés nagyon szép adat, de az elemzők 

még ennél is jobbra számítottak, 3,1%-ot jeleztek előre. Ezzel egy időben 

viszont a folyó fizetési mérleg egyenlege is romlott, 17,3 milliárd helyett 

18,5 milliárd font lett a mínusz. 

 

•   Várt fölött gyorsult az árak drágulása Németországban, ahol 0,7% 

helyett 1,0% lett a fogyasztói árindex értéke. 

 

•   GER     Kiskereskedelmi eladások                                             08:00 

•   UK        Új jelzáloghitelek                                                           10:30 

•   EU        CPI – infláció                                                                 11:00 

•   ITA       CPI – infláció                                                                 11:00 

•   ITA       GDP                                                                              12:00 

•   CAN     GDP                                                                               14:30 

•   USA      Chicago PMI                                                                 15:45 

 

EUR/USD Spot :      1,3643 

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

Ellenállás 

1,3716 

1,3700 

1,3666 

 

 

Támasz 

1,3600 

1,3580 

1,3525 

 

Napi ajánlások 

1,3653-nál is járt ma az euródollár, ami még éppen nem elég 

nekünk, mert 1,3660-ra tettük a limit eladási megbízásunkat, de 

azért jó látni, hogy csökken az order távolsága. A mai adatok 

mozgathatnak bőven az árfolyamon, tehát izgalmas 24 órát 

vizionálunk, de a megbízásokat statikusan tartjuk, az 50 és 200 

napos mozgóátlagok erejében hiszünk, ami továbbra is az euró 

eladását javasolja. 

1,3500-ös célárfolyamunk a korábbi aljat is jelenti egyben, első 

körben messzebbre nem gondolkoznánk, ez a 160 pipes 

tartomány is elég szép lenne már, a stop pedig mindenképpen 

1,3700 fölött tűnik racionális döntésnek, így teljesen változatlan 

stratégiával állunk a következő 24 óra elébe. 
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EUR/SEK Spot: 8,2418 / 8,2455 

Vétel:      spot Target:      0,9510 Stop:        0,9350 

Napi kiemelt ajánlat 
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EUR/JPY Támasz Ellenállás Irány 

138,42 136,80 137,50 138,00 138,60 138,85 139,45 ▼ 

Az euró átmeneti visszaerősödése egyelőre keresztül húzta számításainkat, így egyelőre mínuszban ácsorog a pozíciónk, de a devizapár 

bármelyik komponensében beindulhatnak olyan folyamatok, amik visszamenőleg is indokolják döntésünket, tehát érdemes várni és tartani a 

pozíciót az eredeti terv szerint. 

Mai napra: Eladás:  138,15 Target:  136,80 Stop-loss: 138,75 

Komoly ellenállásokat recsegtet az ausztrál dollár. Idén március 

óta már 4 ízben dacolt a 0,9400-es ellenállás áttörésével, ezek 

rendre sikertelen próbálkozásnak bizonyultak. Most azonban 

annyiból más a kép, hogy az egyre magasabb aljaknál kialakuló 

bázisok egyre kevésbé hagynak helyet az árfolyam 

csökkenésének, és a látványos szűkülő háromszög is egyre 

inkább a csúcsához közeledik. A kitörés tehát szinte biztosra 

vehető, az irány kérdéses, de a tankönyvek egy ilyen ábrának a 

statisztikai tapasztalatok alapján az északi irányt jósolják. 

 

 

 

AUD/USD Spot: 0,9400 Ellenállás 

0,9520 

0,9500 

0,9463 

 

 

Támasz 

0,9400 

0,9350 

0,9325 
 

 

GBP/USD Támasz Ellenállás Irány 

1,7016 1,6905 1,6960 1,7000 1,7060 1,7125 1,7190 ▲ 

A kábelt pedig mind hiába üldözzük, húzzuk feljebb a vételi megbízásunkat, de csak nem lassít a font, hogy sikerülne utolérnünk. Itt azonban már 

nem módosítjuk még magasabbra a vételt, mert egy esetleges korrekciónál nem szeretnénk a türelmetlenség miatt veszteséget elszenvedni, épp 

ellenkezőleg, szándékosan olcsón akarunk venni. 

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

EUR/HUF Támasz Ellenállás Irány 

309,80 307,00 308,50 309,20 310,00 313,10 314,30 ▼ 

Lassan, de biztosan drágul az euró, ma reggelre már 310 forintot kérnek érte a devizapiacon. Ha valamikor még érdemes a forint erősödésére 

játszani akkor a néhány beszálló közül az egyik a 310-es szint lehet. Itt technikai alapon egy korábbi lokális csúcs parancsolhat megállót ezúttal is, 

szűk stoppal mindenképpen megkísérelhető. 

Mai napra: Eladás:  Spot Target: 308,00 Stop-loss: 311,00 

Napi kiemelt ajánlat 

USD/CHF Támasz Ellenállás Irány 

0,8905 0,8855 0,8890 0,8905 0,8953 0,9000 0,9035 ▲ 

Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy kiütődjön a biztonsági stop megbízásunk. 5 pip távolságból most már nem érdemes okosnak lenni, adott 

esetben kénytelenek leszünk a pozíciót elengedni. Még mindig long szagú a devizapár, még ha egyelőre a piac ezt meg nem erősítette, akkor is. 

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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