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PÉNZKERESET 
AZ ELLIOTT-HULLÁMOKKAL



A jelen előadáson vagy videóban elhangzottak az előadó magánvéleményét tükrözik. Nem 
valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti 
befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. 

Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés alkalmasságát vagy 
megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani. 
Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több 
forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadójával!

Az előbb írtakra tekintettel az előadás szervezője, az oldal üzemeltetője, szerkesztői, és 
szerzői valamint előadói kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon esetleg megjelenő 
információra vagy adatra alapított egyes befektetési döntésekből származó bármilyen 
közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.
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Figyelmeztetés a kockázatokra
A tőkeáttételes deviza és CFD kereskedés magas kockázatokkal jár, emiatt nem való 

minden befektetőnek. Kérem, győződjön meg, hogy a felmerülő kockázatokkal tisztában 
van, szükség esetén kérje ki független pénzügyi szakember véleményét.
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Mire jók az Elliott-hullámok?
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• Komplex piacelemzési eszköz
• Belépési és kilépési stratégiák
• Kockázatkezelés

DE! 
• Ez sem jelent Szent-Grált a kereskedéshez!
• Nincs egyetlen jó megoldás
• Folyamatos utánkövetést és finomhangolást igényel



Hogyan segíthetnek az Elliott-hullámok?
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• A hullámmozgások elemzése segít azonosítani a trendet
• Korrekciós hullámok azonosítása a trendben
• A trend folytatódása a korrekciós fázis után
• Annak azonosítása, hogy meddig tarthat a trend
• Nagyobb valószínűséggel elérhető célárak kalkulálása 
• Belépési pontok azonosítása
• Mikor kell feladni az álláspontunkat, azaz stopszintek 

meghatározása
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Szabályok

7

• A 2. hullám nem tesztelheti teljesen vissza az 1. hullámot

• A 4. hullám nem jöhet vissza az 1. hullám területére 
(kivétel, ha Ending diagonal /ék/ formáció van) 

• A 3. hullám sosem lehet a legrövidebb 
(az 1., 3. és 5. hullámok közül)
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10

, (A hullám)
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Korrekciós fázisok 4 típusa
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1. Zigzag (5-3-5) – sima, dupla, tripla



Korrekciós fázisok 4 típusa
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2. Flat (3-3-5) – szabályos, megnyúlt, ‚running’
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Korrekciós fázisok 4 típusa
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3. Háromszög (3-3-3-3-3) - emelkedő, csökkenő, szűkülő, táguló

4. vagy ‚B’ korrekciós hullámban alakulhat ki
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Korrekciós fázisok 4 típusa
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4. Kombinált



Célárak, hullámok nagysága
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3. hullám 

 általában az 1. hullám 1,618-szoros szintjéig ér 
el (esetleg 261,8% vagy 423,6%)



Célárak, hullámok nagysága
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5. hullám

 5. hullám = 1. hullám
 5. hullám = 1,618 x 1. hullám
 5. hullám = 0,618 x 1-3. hullám hossza
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Célárak, hullámok nagysága
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‚A’ hullám 
 Általában az 5. hullám 61,8%-os korrekcióját csinálja meg. 

 Ha ‚A’ öt alhullámú => Zigzag

 Ha ‚A’ három alhullámú => 
Flat vagy háromszög



Célárak, hullámok nagysága
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‚C’ hullám 
 Ha ‚C’ a negyedik hullámban alakul ki, akkor általában az 

azt megelőző 4. hullám zónájában áll meg.

 4. hullám általában a 3. hullám
38,2%-os Fibojánál áll meg

 2. hullám tipikus korrekciója az 1. hullám 
61,8%-os Fibojáig tart

 Legtöbbször C = A
(vagy C = 1,618 x A)
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Ending diagonal – fordulós alakzat
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Lehetséges belépési pontok és stopok
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Zigzag

Emelkedő trendben Csökkenő trendben



Lehetséges belépési pontok és stopok
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Flat korrekció

Emelkedő trendben Csökkenő trendben



Lehetséges belépési pontok és stopok
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Háromszög

Emelkedő trendben Csökkenő trendben



Lehetséges belépési pontok és stopok
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Ending diagonal

Emelkedő trendben Csökkenő trendben



Hogyan kezdjem el?
1. Demószámla letöltése

http://trader.portfolio.hu/forex 

2. További oktatások
http://trader.portfolio.hu/tozsdeoktatas 

3. Emelet szintű oktatások éles számlával rendelkezőknek
+ Kereskedési ötletek a TraderSzobában
+ Trading Day napok 
+ Több napos gyakorlati oktatások
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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