
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áru és nyersanyagok – 
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Az arany elmúlt heti ármozgása sem könnyítette meg a befektetők dolgát: 

még mindig nem dőlt el, hogy fordulat készül vagy további esésre utaló 

trenderősítő mozgást látunk. Az ezüst eddig jól megúszta az esést, de még 

nem törte át a csökkenő trendvonalat. Az olaj meglepő emelkedése tolja a 

növekedő trend törésének lehetőségét. A réz is döntési szituációhoz 

közeleg, az oldalazásnak hamarosan véget kell érnie. A búza egyelőre csak 

visszatesztelte a csökkenő trendvonalat, míg a kukorica folytatta az 

emelkedést, egyelőre nem adta jelét fordulatnak.  
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Arany, napi: Maradt a szűk hullámzás az 

1750-es szint alatt. Ez a minta két 

szcenáriót jelenthet.  

 

Az egyik egy dupla alj formáció, ami az 

1750 felett esélyt adna a felső piros 

csökkenő vonal megközelítésére.  

 

A másik pedig az, hogy 1750 alatt 

maradva a hosszú emelkedő zöld 

trendvonalat markánsan áttöri, majd 

további csökkenést láthatunk, mert egy 

trenderősítő alakzat alakul ki belőle. 

Ebben az esetben 1500 környékére 

mutatna a célár.  

 

Ennek megfelelően kivárás ajánlott a 

long beszállóval.   

 

Felfele nyitott helyzet továbbra is inkább 

akkor várható, amikor a vastag piros 

trendvonalat is átviszi felfele – de ez 

időben még nagyon messze van. 

 

Ellenállások: 1812,5; 1875; 1937,5; 2000; 

2031; 2063; 2094. 

Támaszok: 1687,5; 1625; 1562. 

Arany 
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Ezüst, napi: Egyelőre csökkenő trend 

jellemzi a mozgást; ezen belül kis 

korrekciós emelkedő hullámban mozog. 

 

Az ideális csökkenő trend törése 

erősítheti majd meg a fordulatot és 

indíthatja el a long oldali kereskedést.  

 

Még szüksége lehet pár hétre a 

fordulathoz, de minél kevesebbet esik, 

annál jobb lehet később.  

 

A csökkenő trendvonal áttörése 

minimum a 29,69-es szint környékére 

mutathat. Felette majd nagy tér nyílhat, 

de ez még nem aktuális.  

 

Ellenállások: 29,69; 31,25; 34,38; 37,5. 

Támaszok: 21,88; 20,31. 

 

Ezüst 
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Brent olaj, napi: A tegnapi emelkedő 

gyertya felülírta a papírformát. Az ilyen 

letapadás többször okoz trendtörést, 

mint pattanást felfele.  

 

Az emelkedés a 71,88 és 75 közötti 

zónában találhat erős ellenállást.   

 

Amíg a zöld vékony emelkedő 

trendvonal él, addig jelentősebb 

csökkenésre utaló minta nem tud 

kialakulni.  

 

Erős támasz zóna csak az 50-53,13-as 

szintek között van, így hosszabb távon 

sem várható ez alá.  

 

Ellenállások: 71,88; 75 

Támaszok: 56,25, 50; 46,88; 43,75; 37,5. 

Brent olaj 
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Réz napi: Folytatta a korrekciós fázist a 

nemesfém, de nagyon közel van ahhoz, 

hogy ez a szűkülés véget érjen.  

 

Az emelkedő trend messzebb van. 

Emiatt, ha a berajzolt piros csökkenő 

trendvonalat átviszi felfele, az lehetne 

egy rövid távú long nyitási hely.  

 

Az emelkedés lehetséges célára a 4,6725 

környékére tehető.  

 

Az emelkedő trend jelenleg a 3,5155 

körül húzódik. Ennek a törése esetén 

lenne probléma csak az emelkedéssel.  

 

Ellenállások: 4,6875; 5,0780 

Támaszok: 3,5155; 3,3203; 3,125 

 

Réz 
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Búza napi (cent): Az emelkedő trend 

megtörése utáni visszatesztet láthatunk 

az elmúlt két hétben.  

 

Ez egy alacsonyabb kockázatú 

shortnyitási hely is lehet, a 687,5 fölé tett 

stoppal.  

 

Egy erősebb eső nap a piros vonal alatt 

további csökkenésre utaló mozgást 

hozhat.  

 

Erősebb támasz szint csak az 562,5 körül 

van.   

 

A long irányú belépési lehetőség 

szűkösnek nevezhető, így kivárni 

érdemes, a tisztább vételi helyzet 

reményében.  

 

Ellenállások: 687,5; 750; 812,5; 875. 

Támaszok: 562,5; 500; 437,5. 

 

Búza 
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Kukorica napi (cent): Többhetes 

oldalazás után folytatta az útját felfele. 

Ez azt jelzii, hogy nincs baj a trenddel.  

 

Az emelkedő trend messzebb húzódik. 

Ha esne is, csak később törheti át a 

trendvonalat, így lefele tartó trendszerű 

mozgás még igen messze lehet.  

 

A trendvonal emelkedése miatt az 500 

környékén lehet majd fontos támasszal 

kalkulálni. Ha ez elesne, akkor csökkenő 

trend indulhat, de ez most még nem 

aktuális.  

 

Ellenállások: 625; 687,5; 750. 

Támaszok: 500; 437,5. 

 

Kukorica 
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