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Θεµελιώδης και Τεχνική ανάλυση συναλλαγµατικής ισοτιµίας EUR / USD 

 

 

 

Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι το ευρώ σε σχέση µε το δολάριο (EUR/USD) από τον 

Ιούλιο του 2012 βρίσκεται πάνω σε µια µακροχρόνια ανοδική τάση την οποία δεν έχει 

διασπάσει. Από τον Οκτώβριο του 2013, η τιµή έχει χάσει τη δυναµικότητα της και βρίσκεται 

σε  «εύρος» όπως φαίνεται στο παραλληλόγραµµο. Μια διάσπαση αυτού είναι µια ένδειξη ότι 

η τιµή θα ακολουθήσει αυτήν την κατεύθυνση. Στις 06/03/2014 η τιµή έσπασε το 

παραλληλόγραµµο για  να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, η «ορµή» αυτή διεκόπη  λόγω  

της ανακοίνωσης NFP της Αµερικής (7/3/2014) όπου τα αποτελέσµατα ήταν καλύτερα (175 

χιλ. νέες θέσεις εργασίας) από τα αναµενόµενα (150 χιλ.). Έτσι η τιµή του ευρώ σε σχέση µε 

το δολάριο παρόλο που έσπασε το παραλληλόγραµµο (αντίσταση) έχασε την δυναµικότητα 

της  και  άρχισε να υποχωρεί µε αποτέλεσµα να διασπάσει το παραλληλόγραµµο προς τα 

κάτω (στήριξη) δείχνοντας σηµάδια ότι η διάσπαση του παραλληλογράµµου προς τα πάνω 

που είχε συντελεστεί ήταν «ψεύτικη».  Επίσης είχαµε διάσπαση του κινητού µέσου όρου 18 

ηµερών αλλάζοντας την  βραχυχρόνια τάση από ανοδική σε καθοδική. Παρόλο που τα 

αποτελέσµατα των NFP ήταν καλύτερα των αναµενόµενων εντούτοις  το δολάριο δεν 

ενισχύθηκε σηµαντικά και αυτό φαίνεται  να ισχύει κυρίως λόγω της Πολιτικής Κρίσης στη 

Ουκρανία, εξαιτίας της οποίας οι τιµές του πετρελαίου παραµένουν σε υψηλά επίπεδα. Η 

συσχέτιση του πετρελαίου µε το δολάριο  είναι  (-31%) όπως φαίνεται και από τον παρακάτω 

πίνακα συσχέτισης. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι εάν αποκλιµακωθεί η ένταση στην 

Ουκρανία  η τιµή του πετρελαίου θα αρχίσει να πέφτει περαιτέρω καθώς ήδη έχει δείξει µια 

ένδειξη  αναστροφής της ανοδικής της τάσης «σπάζοντας» τον κινητό µέσο όρο 18 & 30 

ηµερών ενώ σε εβδοµαδιαία δεδοµένα βρίσκεται σε υπεραγορασµένη περιοχή. Βέβαια  τις 

τελευταίες µέρες έχει µια ανοδική «ορµή» λόγω των εντάσεων  στις σχέσεις µεταξύ Ρωσίας 

και Αµερικής . Η ένταση αυτή δείχνει πως θα οδηγήσει ξανά την τιµή του πετρελαίου πάνω 

από τα 100 δολάρια τις επόµενες µέρες (24&25/03/2014). Επιπλέον από τον πίνακα 

µπορούµε να εξάγουµε και το συµπέρασµα ότι το  ευρώ δεν έχει κάποια ξεκάθαρη συσχέτιση 

µε το πετρέλαιο, καθώς όταν κάνουµε έλεγχο συσχέτισης του ευρώ και του δολαρίου µε κοινή 

βάση το καναδικό δολάριο , µόνο στο USD/CAD  βλέπουµε ένα σηµαντικό βαθµό συσχέτισης 

µε το πετρέλαιο (-40%)  ενώ στο EUR/CAD η συσχέτιση είναι πολύ χαµηλή (1%). Βέβαια το 

συµπέρασµα αυτό δεν είναι βέβαιο καθώς µπορεί η συσχέτιση του ευρώ µε το πετρέλαιο  να 

αυτοαναιρείται από την συσχέτιση του καναδικού δολαρίου µε το πετρέλαιο. Πάντως σε κάθε 
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περίπτωση αυτό που είναι σηµαντικό είναι η συσχέτιση του EUR/USD  όπου είναι ξεκάθαρο 

ότι µια καθοδική τάση του πετρελαίου θα ασκήσει πίεση στο  EUR/USD   προς τα κάτω.  

 

 

 
 

Σηµείωση: Από τις µεταβλητές του πίνακα συσχέτισης πήραµε τις πρώτες διαφορές για να υπολογίσουµε το βαθµό 

συσχέτισης καθώς σε έλεγχο «µοναδιαίας ρίζας» όλες οι µεταβλητές έχουν αυτο-συσχέτιση πρώτης τάξεως AR(1).  

 
 

Στη συνέχεια από το παραπάνω  γράφηµα βλέπουµε διαγραµµατικά την σχέση του EUR/USD  

µε το πετρέλαιο (Crude oil). Σε πολλά σηµεία παρατηρούµε αποκλίσεις  µεταξύ των µεταβολών 

στις τιµές, όπως για παράδειγµα στο σηµείο «Α»  όπου η τιµή του EUR/USD  µειώνεται ενώ η 

τιµή του πετρελαίου αυξάνεται .Στο σηµείο αυτό περιµένουµε µια αναστροφή της καθοδικής 

τάσης της ισοτιµίας σε ανοδική στην συνέχεια όπως και συµβαίνει καθώς µετά το σηµείο «Α» 

η ισοτιµία αλλάζει κατεύθυνση και ακολουθεί ανοδική τάση. Από το γράφηµα παρατηρούµε  

µια πρώτη ισχνή ένδειξη αλλαγής της τάσης του πετρελαίου σε καθοδική και εάν αυτό 

επιβεβαιωθεί θα συµπαρασύρει στο άµεσο µέλλον και την ισοτιµία του EUR/USD προς τα 

κάτω.  

 
 

                     CORRELATION TABLE

EUR/USD EUR/CAD USD/CAD DOLLAR INDEX

Crude oil 31% 1% -40% -31%

Brend oil 22% -3% -33% -23%
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Συνεχίζοντας στο ανωτέρω γράφηµα βλέπουµε την σχέση της ισοτιµίας EUR/USD  µε τον  

S.K. Index. Από  το γράφηµα παρατηρούµε ότι ο δείκτης «S.K. Index» δείχνει να είναι ένας 

καλός πρόδροµος δείκτης µεταβολής της ισοτιµίας. Αντίστοιχα και σε αυτό το γράφηµα 

παρατηρούµε αποκλίσεις µεταξύ των µεταβολών στις τιµές όπως για παράδειγµα στο σηµείο 

«Β» όπου η ισοτιµία πέφτει ενώ ο δείκτης αυξάνεται. Στη συνέχεια η ισοτιµία αλλάζει 

κατεύθυνση  και κινείται ανοδικά παράλληλα µε το δείκτη. Τέλος και από το δείκτη αυτό  ο 

οποίος κινείται καθοδικά (µε εξαίρεση τις τελευταίες 4  µέρες όπου κινείται ελαφρώς ανοδικά)  

µπορούµε να ισχυριστούµε ότι υπάρχουν ενδείξεις πτώσης της ισοτιµίας EUR/USD.   

 

Στην συνέχεια θα συγκρίνουµε τις ισοτιµίες EUR/USD και GBP/USD µε σκοπό να βρούµε 

τυχόν αποκλίσεις ή να συγκρίνουµε τη δυναµική του ευρώ. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιούµε το παρακάτω γράφηµα. Στο σηµείο «Γ» έχουµε ένα σηµείο απόκλισης όπου 

η ισοτιµία GBP/USD ακολουθεί πτωτική πορεία ενώ αντίθετα η ισοτιµία του EUR/USD 

ακολουθεί ανοδική πορεία. Στη συνέχεια όµως η ισοτιµία του EUR/USD αλλάζει κατεύθυνση 

ακολουθώντας  και αυτή πτωτική πορεία όπως και η ισοτιµία GBP/USD. Τέλος παρατηρούµε 

ότι  η Αγγλική Λίρα έχει «δείξει» πιο νωρίς κάποια σηµάδια αλλαγής της βραχυχρόνιας τάσης 

σε πτωτική  και στη συνέχεια το ευρώ δείχνει να ακολουθεί  και µάλλον ετοιµάζεται για 

αντιστροφή τάσης σε καθοδική.  

 

 
 

Γενικό Συµπέρασµα 

 

Οι περισσότεροι δείκτες µας δείχνουν ότι το ευρώ σε σχέση µε το δολάριο θα ακολουθήσει 

µια πτωτική πορεία (αυτό υποστηρίζει και το «συναίσθηµα» της αγοράς). Επίσης κάτι τέτοιο 

θα ενισχυθεί περισσότερο στην επόµενη ανακοίνωση των NFP (04/04/2014) εάν οι νέες 

θέσεις εργασίας είναι σε καλά επίπεδα (πάνω από 170 χιλ.). Παρόλα αυτά δεν πρέπει να 

ξεχνάµε τη σηµαντική συσχέτιση που έχει το δολάριο µε το πετρέλαιο και σε περίπτωση 

χειροτέρευσης των εντάσεων στην Ουκρανία θα µπορούσε να «φρενάρει» την ενδεχόµενη  

πτώση του EUR/USD ή ακόµα και να την  αντιστρέψει τουλάχιστον βραχυχρόνια.  
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Fundamental and Technical analysis of EUR / USD exchange rate 

 

 

 

From the first graph we notice that the euro since July 2012 is on long term upward trend which 

has not broken yet. Since October 2013 the price has lost its momentum and it is in range as 

the rectangle shows. A break of the rectangle will increase the probability of continuing 

movement in the direction of break. On 06/03/2014 the price broke the rectangle to continue its 

upward trend, this "momentum" stopped by the announcement of NFP of America (07/03/2014) 

where the results were better (175 thous. new jobs) than expected (150 thous.). So although 

the price of euro against the dollar broke the rectangle (resistance), it finally lost its potency 

and began to retreat. After the price broke the rectangle to the bottom (support) it showed 

signs that the "break" of the rectangle upwards was "fake". Also we have a "break" in moving 

average of 18 days changing the current trend from upward to downward. Although the results 

of NFP were better than expected however the dollar was not strengthened significantly and 

this seems to be due to the political crisis in Ukraine, which keeps the price of crude oil in high 

levels. The correlation of crude oil with the dollar is (-31%) as shown by the following 

correlation matrix. We could conclude that if there is defused tension in Ukraine, the price of oil 

will start reducing further as it has already shown a sign reversal of the upward trend by 

"breaking" the moving average of 18 & 30 days while in weekly data it is in the overbought 

region. Furthermore, from the correlation matrix we can conclude that the euro doesn't show 

any clear correlation with oil because in the correlation exercise of euro and dollar with 

common base currency the Canadian dollar, only in USD/CAD we see significant correlation 

with oil (-40%) while the correlation in EUR/CAD with oil is very low (1%). Of course, this 

conclusion is not certain because the correlation between euro and oil could be self-defeating 

from the correlation of the Canadian dollar with oil. However, in each case what is important is 

the correlation of EUR/USD where it is clear that a downward trend of oil will put downward 

pressure on EUR /USD. 

 

 

Note: From the variables of the correlation matrix we got the first differences to estimate the degree of correlation because in "unit 

root" test all the variables have first-order autocorrelation AR (1). 

                     CORRELATION TABLE

EUR/USD EUR/CAD USD/CAD DOLLAR INDEX

Crude oil 31% 1% -40% -31%

Brend oil 22% -3% -33% -23%
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In the above graph, the relationship of EUR/USD and crude oil is depicted. In many points we 

notice divergences between the changes in prices. For instance in point « A» the price of 

EUR/USD reduces while the price of oil increases. At this point we expect a reversal of the 

downward trend of the currency, as it happened after the point «A» where the currency started 

moving in uptrend. Finally, from the graph we notice a first indication of changing of oil in 

downtrend and if that continues, it will entrain in current future the currency of EUR/USD down.    

 

 
 

 

Continuing, the above diagram depicts the relationship between the exchange rate of 

EUR/USD and S.K. Index. From the graph we notice that «S.K. Index » seems to be a good 

leading indicator of change in the exchange rate. Similarly in this graph we observe 

divergences between changes in prices, such as at point «B» where the currency falls while 

the index increases. Then the currency is changing direction and moving upward along with the 

S.K. Index. Finally, and from this indicator which moves downstream (except for the last 4 days 

when it is moving slightly upward) we can say that there are indications of a drop of the 

EUR/USD rate. 
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Then we will compare the exchange rates of EUR/USD and GBP/USD in order to find any 

divergences or to compare the "power" of euro. For this purpose we use the following chart. At 

"Γ " there is a point of divergence when the rate of GBP/USD declines while the rate of 

EUR/USD rises. But then the rate of EUR/USD changes direction and follows this downward 

trend as does the rate of GBP/USD. Finally, we observe that the British Pound has "shown" 

some early signs of change in the trend downwards and then the euro appears to be following 

and probably getting ready to reverse to downward trend. 

 

 

 

 

General Conclusion 

 

Most indicators demonstrate that the euro relative to the dollar will follow a downward trend (which is 

also supported from market "sentiment"). Moreover this could be strengthened in the next 

announcement of NFP (04/04/2014) if new jobs are at good levels (over 170 thous.). However we 

should not forget how important correlation has the dollar with oil and in case of worsening tensions in 

Ukraine, this factor could "stop" the eventual downfall of the EUR/USD exchange ratio or even reverse 

it, at least in short term. 

 

 


