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Napi hírek Mai adatok 

• Vegyes beszerzési menedzser index adatok érkeztek az európai 

szolgáltató szektorból. Spanyolországban és az Egyesült 

Királyságban a vártnál erősebb időszak zárult, a német, francia és 

olasz gazdaságban azonban várt alatti volt az aktivitás. 

 

•  A Bank of Canada változatlanul 1,00%-on hagyta irányadó rátáját, 

ezzel nem okozott meglepetést, mert a piaci konszenzus is éppen ez 

volt. 

 

• Deficites volt az ausztrál külkereskedelmi mérleg, de csak 1359 millió 

dolláros volt a hiány, a korábban prognosztizált 1750 milliónál, így ez 

egy kedvező adat Ausztráliából. 

 

• Jelentősen emelkedett a német gyári megrendelések mennyisége, 

éves alapon 4,9%-kal, a várt 1,1%-hoz képest. 

• UK       Bank of England kamatdöntés                                  13:00 

• EU       EKB kamatdöntés                                                     13:45 

• USA     ADP Foglalkoztatottság változása                            14:15 

• EU       EKB sajtótájékoztató                                                 14:30 

• USA     Friss munkanélküliek                                                14:30 

• USA     Szolgáltatások PMI                                                   15:45  

EUR/USD Spot :      1,3148 

Eladás:1,3150(done) Target:  1,3080 Stop:   1,3175 
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Napi ajánlások 

A tegnapi csapni való euró zónás adatok és a békének hitt 

tűzszünet átmenetileg tudta mozgatni az euródollárt, de igazán 

nagy volatilitásról nem beszélhetünk a tegnapi nap kapcsán, 

inkább az európai börzéken hagytak nyomott ezek az 

események. 

A viszonylagos mozdulatlanságot valószínűleg az indokolhatja, 

hogy nagyon fontos bejelentéseket várunk a mai EKB 

kamatdöntést követő sajtótájékoztatótól és a befektetők inkább 

kivárási stratégián vannak. A kamat mértékében nem valószínű, 

hogy módosítanának a frankfurti jegybankárok, azonban régóta 

körvonalazódik valamilyen monetáris lazításnak az új, 

erőteljesebb hulláma, ami meghatározó erejű lehet a következő 

hetek, hónapok kereskedésében. 
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EUR/SEK Spot: 8,2418 / 8,2455 

Vétel:      Spot Target:      1,0995 Stop:       1,0850 

Napi kiemelt ajánlat 
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EUR/JPY Támasz Ellenállás Irány 

137,92 136,60 137,00 137,50 138,00 138,25 138,90 ▲ 

137,70 alá is épphogy csak leszúrt az euró tehát messze voltunk attól, hogy egyáltalán izgulhassunk a vételünk teljesüléséért. Ma azonban 

mindenképpen jelentős elmozdulást várunk az eurós devizapárokban, emiatt nem tűnik elérhetetlennek a mostani 137,40-es vétel. 

Mai napra: Vétel: 137,40 Target: 138,90 Stop-loss: 136,90 

Mostanra már talán kimondható, hogy a dollár-kanadai dollár 

devizapárban a júliusi lokális minimumokkal megerősítést nyert a 

trend, amely egyértelműen az árfolyam emelkedő tendenciáját 

mutatja és így alapvetően a vételi pozíciókra érdemes keresni a 

beszállókat. 

Technikailag érdemes azt is szem előtt tartani, hogy éppen az 50 

napos mozgóátlagról indult a legutóbbi emelkedés, most pedig 

már a 200 napos mozgóátlag is védőbástyaként szolgál. 

Célárfolyamként egyelőre nem gondolunk igazán a távolba, 

mindössze az augusztusi maximum érintése a cél, ez az 1,1000-

es szint körül található. 

 

USD/CAD Spot: 1,0905 Ellenállás 
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GBP/USD Támasz Ellenállás Irány 

1,6450 1,6360 1,6420 1,6450 1,6510 1,6550 1,6600 ▼ 

Nem volt számottevő font erősödés, ezért még nem kerültünk eladási pozícióba, de látni kell hogy a font nagyon túladott és mindenképpen egy 

kisebb felpattanó szükséges ahhoz, hogy ne túl „olcsón” adjunk el. 

Mai napra: Eladás: 1,6510 Target: 1,6410 Stop-loss: 1,6555 

EUR/HUF Támasz Ellenállás Irány 

313,62 311,60 312,50 315,00 318,00 320,00 323,00 ▼ 

Maradunk a semleges álláspontunkon egyelőre, mert a mostani szűk sávban nehéz értékelhető profitot zsebre tenni, ráadásul a forintunk ma 

valószínűleg egy az egyben a nemzetközi szólamok szerint fog dalolni. 

Mai napra: Semleges 

Napi kiemelt ajánlat 

USD/CHF Támasz Ellenállás Irány 

0,9185 0,9100 0,9115 0,9140 0,9190 0,9200 0,9220 ▲ 

Tegnap még 0,9200 fölött is kereskedtek a dollársvájcival, de a célárfolyamunkat azért nem sikerült megközelíteni, mostanra pedig már egy picit 

alacsonyabb árfolyamnál vagyunk, mint tegnap reggel. Ettől függetlenül még mindig határozottan nyerőben áll a pozíciónk, a stopunkat már 

nullába húztuk, tehát valódi aggodalomra azért nincs okunk. 

Mai napra: Vétel:  0,9140 (done) Target: 0,9240 Stop-loss: 0,9140 



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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