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Ga z das á gi  ka l e nd ár i um  

Kiegészítés a kalendáriumhoz 

      A következő héten kevesebb nagy jelentőségű 

gazdasági adat lát napvilágot, mint amennyit az 

utóbbi pár héten megszokhattunk.  Véleményünk 

szerint ezen a héten kiemelt jelentőséget kell tulaj-

donítani a kedd hajnali ausztrál jegybanki (Reserve 

Bank of Australia) bejelentésnek, valamint a szintén 

keddi ZEW felmérés eredményének, mely az aktuá-

lis német, illetve európai gazdasági hangulatról ad 

tanúbizonyságot. Ezen kívül a Font mozgására je-

lentős hatással lehet a csütörtöki Bank of England 

Minutes-e. Ezeken felül természetesen lesz még 

néhány fontosabb bejelentés a héten, mint ahogy ez 

a kalendáriumból kiolvasható. 

      A gazdasági kalendáriumban azokat az esemé-

nyeket tüntetjük fel, melyek nagy valószínűséggel 

jelentős mozgást okozhatnak a deviza-, részvény-, 

illetve árupiacokon. A kiválasztást saját tapasztala-

taink alapján végezzük, melynek legfontosabb elvei 

a következők. A legtöbb esetben a „high risk”, azaz 

magas kockázatú eseményeket tüntetjük fel, de 

természetesen akadnak kivételek. Néhány kivételtől 

eltekintve a hetente megjelenő adatokat nem vesz-

szük számításba.  

      Fontosnak tartjuk itt megjegyezni, hogy a megje-

lenő adatok abban az esetben okoznak jelentős 

mértékű árfolyammozgást, ha a tényleges értékük 

nagyban eltér a várttól. Véleményünk szerint az 

adatokat azért érdemes figyelemmel kísérni, mert 

így fontos következtetéseket lehet levonni a piac 

reakciójából, illetve ennek következtében megbizo-

nyosodhatunk arról, hogy egy adott mozgásnak mi 

volt a mozgatórugója.  

      Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy az 

adatok következtében kialakuló mozgások lekeres-

kedése rendkívül kockázatos tevékenység, így azt 

senkinek nem ajánljuk, ennek megfelelően ezzel mi 

sem foglalkozunk!  

     A deviza kereskedés nagy kockázatú tevékeny-
ség és nem tudja mindenki sikeresen alkalmazni. A 
magas tőkeáttét kétélű fegyver és a befektető ellen 
is dolgozhat, nem csak mellette. Mielőtt devizake-
reskedésre adja a fejét körültekintően elemezze 
befektetési körülményeit, tapasztalatát és kockázat-
vállalási hajlandóságát.   Fennáll a lehetősége an-
nak, hogy elveszti befektetésének egy részét vagy 
az egészet, ezért csak annyit kockáztasson, ameny-
nyit megengedhet, hogy elveszít. Amennyiben bi-
zonytalan, tartózkodjon a deviza kereskedéstől! 

     A  blogban és a hírlevélben szereplő beírások 
nem trade ajánlások, kérem ne kövesse őket. 
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csúcs völgy csúcs völgy csúcs völgy

AUDCAD long 0.8689 EURGBP short 0.8698 GBPUSD long 1.5987

AUDCHF EURHUF short 279.01 NZDCAD long 0.7036

AUDJPY EURJPY NZDCHF

AUDNZD EURNOK short 8.8684 NZDJPY

AUDSGD EURNZD short 2.2504 NZDSGD long 0.9069

AUDUSD EURSEK short 11.1145 NZDUSD long 0.6195

CADCHF EURUSD long 1.4008 USDCAD short 1.1723

CADJPY GBPAUD short 2.0264 USDCHF short 1.0934

CHFJPY GBPCAD USDJPY

EURAUD GBPCHF long 1.7446 USDNOK

EURCAD GBPJPY USDSEK short 8.0149

EURCHF GBPNZD short 2.5478
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  Esemény (CET)     Várt    Előző 

 

Hétfő 

  JPY GDP (01:50)    1.1%   -3.8% 

  USD Empire Manufacturing Index (14:30) 2.8   -0.6 

  USD Tick Flows (15:00)   17.7B   -19.8B 

 

Kedd 

  AUD RBA Minutes (03:30)   -     - 

  GBP CPI (Core) (10:30)   1.6% (1.5%  1.8% (1.6%) 

  EUR German ZEW (11:00)   45.2   39.5 

  EUR EZ ZEW (11:00)    44.6   39.5  

  USD Building Permits (14:30)   0.58M   0.57M 

  USD PPI (Core) (14:30)    -0.2% (0.1%)  1.8% (0.5%) 

  USD Housing Starts (14:30)   0.6B   0.58B 

 

Szerda 

  NZD PPI Input (00:45)    -0.9%   -2.5% 

  EUR German PPI (08:00)   -0.1%   -0.1% 

  GBP BoE Minutes (10:30)   0-0-9   0-0-9 

  CAD CPI (Core) (13:00)   -0.2% (0.1%)  0.3% (0.0%) 

  Crude Oil Inventories (16:30)     -   2.5M 

 

Csütörtök 

  GBP Retail Sales (10:30)   0.4%   1.2% 

  USD Unemployment Claims (14:30)  548K   558K 

  USD Philly Fed Index (16:00)   -1.9   -7.5 

  

Péntek 

  USD Existing Home Sales (16:00)  5.03M   4.89M 

  USD Bernanke Speaks (16:00)     -     - 

A deviza.blog.hu-ról ajánljuk 
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Swing pullback  sablon  

Szavazások 
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AUDCAD long 0.7721 EURGBP short 0.9496 GBPUSD

AUDCHF long 0.7187 EURHUF NZDCAD long 0.6701

AUDJPY long 70.74 EURJPY long 126.99 NZDCHF

AUDNZD EURNOK NZDJPY long 56.87

AUDSGD long 0.9459 EURNZD NZDSGD

AUDUSD long 0.6248 EURSEK short 11.1529 NZDUSD

CADCHF long 0.9241 EURUSD long 1.2884 USDCAD short 1.1723

CADJPY long 0.7854 GBPAUD short 2.2856 USDCHF short 1.1741

CHFJPY long 83.93 GBPCAD long 1.738 USDJPY

EURAUD short 2.0389 GBPCHF long 1.5845 USDNOK short 6.6035

EURCAD short 1.6326 GBPJPY USDSEK short 8.0419

EURCHF GBPNZD short 2.6474
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