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1. Az elmúlt 2 hónap történései röviden 
 
Ezen a héten a nyár lezárásaként – és készülve a Jackson Hole Summitra, melyen az év 
hátralevő részét meghatározó bejelentések hangozhatnak el Bernanke és Draghi szájából is 
– visszatekintünk az elmúlt 2 hónapra, amióta a BPForex heti iránytűt rendszeresen írjuk. A 
legnagyobb figyelmet az európai problémák és ezzel kapcsolatban az ECB kapta, a vezető 
indexek és devizák lényegében az Európai Központi Bank döntéshozóinak nyilatkozatai 
alapján mozogtak. A fontos kérdéseket – melyekre a mai napig nem tudjuk a válaszokat, 
szeptemberben lesz világosabb a kép – már nyár elején tudtuk: 

• Lesz-e egységes európai bankfelügyelet, kaphat-e az ESM banki jogokat? 
• Beindítja-e az ECB direkt kötvényvásárlási programját, amivel Európa időt nyerhet? 
• A németek hajlandóak-e elismerni, hogy ha minden radikális változtatást 

leszavaznak, azzal tovább ássák a gödröt az EU-nak? 
• Lesz-e összehangolt jegybanki akció Európa megmentése érdekében? 

 
Emellett természetesen tovább zajlott a piac spekulációja az amerikai QE3-mal 
kapcsolatban, holott a Fed folyamatosan ugyanazt hangoztatta: előveszik az eszközt, ha 
szükségét látják majd.  
Természetesen nem csak a két legfontosabb jegybankra figyeltünk, hanem a meghatározó 
makrogazdasági adatokra is. Többször is írtunk (Google csoportban, Tömegtőzsde blogon) 
arról, hogy bizony a világ vezető gazdaságai recesszió felé kacsintgatnak, némelyek már 
benne is vannak. Ezek az események tehát szépen alakították a nyári hullámvasutat, 
sokszor nehéz volt magabiztosan letenni voksunkat valamely piaci irány mellett. Ennek 
ellenére óvatos meglátásaink többsége beteljesült, ezeket fogjuk a következő oldalakon 
áttekinteni. 
 
Hogyan tovább? – szeptember legfontosabb piaci esem ényei 
 
1. Jackson Hole Summit – aug.31 – szept. 1. 
 
2. US ISM gyártási beszerzési menedzser index – szept. 3. Láthatunk egy 47 körüli adatot 
avagy sem? Ez bizony kulcsfontosságú lehet a tőzsdeindexek további irányának 
szempontjából. 
 
3. ECB kamatdöntés és nyilatkozat – szept. 6.  
 
4. Német Alkotmánybíróság dönt az ESM-mel kapcsolatos változtatásokkal kapcsolatban – 
szept. 12. 
 
5. FOMC ülés és nyilatkozat – szept. 13. Ha a Jackson Hole Summit-on nem jelenti be 
Bernanke a QE3-at és HA az ISM adat rossz lesz, vajon ekkor bejelenti-e az újabb monetáris 
könnyítést?  
 
6. Mennyi kell pontosan a spanyol bankoknak? Auditorok jelentése – szept. 15. körül 
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2. Az elmúlt 2 hónap irányt űiben leírt meglátásaink értékelése 
Az egységesítés és számszerűsíthetőség kedvéért minden olyan esetre, amikor egyértelmű 
irányban tudtunk gondolkodni az iránytűkben vizsgált termékeket illetően, 60 pontos 
stopszintet és minimum 90 pontos célárat számítunk a mostani értékelés során. A 90 pontos 
célár előtt 20 ponttal már belépésre húzott stopszintet feltételezünk. A pozíció megnyitási 
szintjének – konkrétan említett támasz-ellenállás szint hiányában – a heti nyitóárat tekintjük. 
Ez a kockázatkezelési módszer a jövőre vonatkozóan is iránymutatásként szolgálhat az 
iránytűben felvetett kereskedési ötleteinkkel kapcsolatban. 
 
26. heti irányt ű – június 22. 
EUR/JPY – Vételi pozíció, stoppolódással zárult, -60 pont. A devizapár oldalazásban maradt 
a következő héten. 
USD/CHF – Vételi pozíció 0,9550 feletti pénteki zárás miatt, +90 pont. 
DAX – Vételi pozíció a hét elején, -60 pont. A hét második felében eladási pozícióra nyílt 
lehetőség az iránytű alapján, +90 pont. 
 
Heti eredmény: +60 pont. 
 
27. heti irányt ű – június 29 
EUR/USD – Semleges vélemény, nincs konkrét pozíció ötlet. 
AUD/USD – Vételi pozíció pénteki 1,0200 feletti zárás miatt, +90 pont (magas belépési ár 
esetén nullás pozíció). 
GBP/USD – Semleges vélemény, nincs konkrét pozíció. 
 
Heti eredmény: +90 pont. 
 
28. heti irányt ű – július 09. 
USD/JPY – vételi pozíció, -60 pont. 
S&P500 – vételi pozíció, -60 pont. 
NZD/USD – semleges vélemény, nincs konkrét pozíció ötlet. 
 
Heti eredmény: -120 pont. 
 
29. heti irányt ű – július 13. 
USD index – csak hosszú távú elemzés, nincs konkrét pozíció ötlet. 
USD/CAD – eladási pozíció, +90 pont. 
EUR/USD – 100 pont körüli korrekciót vártunk az eladási trendben, mely meg is valósult, de 
nem volt konkrét pozícióötletünk. 
 
Heti eredmény: +90 pont. 
 
30. heti irányt ű – július 20. 
GBP/USD – eladási pozíció, +90 pont. 
EUR/JPY – bearish vélemény, de nincs konkrét kereskedési ötlet. A hét közben szinte pipre 
pontosan megérintett ellenállás szintről lehetett eladást kötni, a 90 pontot bőven meg lehetett 
keresni. 
USD/SGD – eladási pozíció felpattanás után, +90 pont. 
 
Heti eredmény: +180 pont. 
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31. heti irányt ű – július 27. 
EUR/USD – semleges vélemény, nincs konkrét pozíció ötlet. 
DAX – vételi pozíció a 6600-as támaszról, +90 pont (akár 200 pont is napon belül). 
USD index – csak középtávú elemzés, nincs konkrét pozíció ötlet (bár az akkor említett 
81,00-82,00 vételi zónába épp mostanában érkezik meg!). 
 
Heti eredmény: +90 pont. 
 
32. heti irányt ű – augusztus 03. 
AUD/USD – vételi pozíció, +90 pont. 
USD/JPY – vételi pozíció, +90 pont (2 héttel később valósult meg, de 60 pontos stop nem 
volt veszélyben) 
NZD/USD – vételi pozíció, széles vételi zónát adtunk meg, így belépési szinttől függött az 
eredmény, ezért -60-nak számoljuk, bár saját számlánkon a napokban értük el a +90 pontot 
a pozíción. 
 
Heti eredmény: +120 pont. 
 
33. heti irányt ű – augusztus 10. 
GBP/USD – nincs szilárd meggyőződés, nincs konkrét pozíció ötlet. 
S&P500 – vételi pozícióban gondolkodtunk, mi sem kötöttük azonban meg értelmes 
korrekció hiányában.  
 
Heti eredmény: nem volt kötés. 
 
34. heti irányt ű – augusztus 17. 
EUR/USD – semleges vélemény, nincs konkrét pozíció ötlet. 
AUD/USD – vételi pozíció, +90 pont (magasabb belépési ár esetén nullás pozíció). 
GBP/NZD – eladási pozíció, -60 pont.  
 
Heti eredmény: +30 pont. 
 
Összes eredmény: +540 pont  
Találati arány: 9/15 (60%)
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3. A trend modell alapján lezárt és még nyitott pozícióink 
08.22-én 13:00-kor rögzített állás: 

 
 

 
A trendkereskedő modell általunk megkötött pozícióiról valós időben értesülhet emailben és SMS-ben, ha előfizet 
szolgáltatásunkra. Az előfizetéshez nem szükséges számlával rendelkeznie a BPForexnél, ha Heti iránytű hírlevelünkre 
hivatkozik, de a mi árszintjeinkkel megegyező megbízás teljesüléshez erősen ajánljuk. A szolgáltatás havidíja 40€. A 
szolgáltatás igényléséhez írjon az info@bpforex.hu  email címre. 
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4. Futó stratégiák 
 
A BPForexnél rövid távú, momentum alapú EUR/USD  kereskedést is folytatunk november 
eleje óta, így a hirtelen, röviden tartó mozgásokból is profitálhatunk. A stratégiát bárki 
elsajátíthatja az Emelt csomag tagság megváltásával, ha mi kereskedünk, arról SMS-t is 
küldünk kérésre, így vezetjük a kereskedőt a tanulási folyamatban. Ideális módszer azoknak, 
akik nem tudnak/nem akarnak egész nap monitor előtt ülni. A rendszer november eleje óta 
700 pont körüli profitot hozott, érdemes tehát rá odafigyelni. 
 
Az elmúlt 2 hónap (06.18-08.17..) eredménye: 14/10 találati arány (a nullás tradeket nem 
számítjuk találatnak), +180 pont. 

5. Robotok 
 
Emelt csomag tagsággal kereskedési robotjaink is elérhetőek, többek között a Dax indexen  
1,5 éve eredményesen működő rendszerünk (bővebben itt lehet róla olvasni: 
http://www.bpforex.hu/hu/kereskedesi_eszkozok/robot_kereskedes), 2011év eleje óta 
5000€-ra vetítve, 10 CFD kereskedési mérettel már több, mint 120% profitot eredményezett. 
 
Az elmúlt 2 hónap (06.18-08.17.) eredménye a Dax robottal: 41/17 találati arány (a nullás 
tradeket nem számítjuk találatnak), +93 pont. 


