
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi indexek– 

technikai elemzés 
2021.04.19. 

 Az amerikai és az európai tőzsdék is folytatták a néhány hete megkezdett 

menetelésüket. Mára mind túlvett zónákba kerültek, de ez nem jelent 

automatikusan fordulatot. Könnyebben lehetne megtalálni a tetőpontokat, 

ha kiemelkedően átlag feletti forgalmat láthatnánk – ez kijelölhetné az erős 

swing tetőpontokat a fontosabb tőzsdéken. Az amerikai és európai 

társaikhoz képest a japán index lemaradó; erőgyűjtésben lehet, de az 

emelkedő trendje még él, akár új csúcsra is futhat, trendtörés még később 

várható.  
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S&P500, napi: Még mindig semmilyen 

jelét nem adja az index egy komolyabb 

fordulat lehetőségének. A trend él – kissé 

túlvett ugyan, de se a forgalom nem 

kiemelkedő, se a volatilitás nem nőtt 

meg.  

Az ilyen típusú emelkedéseknek egy 

nagyon erős forgalmú, az átlagosnál 

nagyobb volatilitású nap vethet véget. 

  

Az is hosszabb távú fordulatra utalhat 

majd, ha az emelkedő mélypontok és 

tetőpontok sorozata megtörik, de ez sem 

aktuális még. 

Nagyon erős ellenállás a 4375 és 4531 

közötti zónában található. Ebben a 

szakaszban már a short oldali belépések 

is szóba jöhetnek majd.  

A vékony zöld trendvonal törése lehet 

majd a trend változására utaló jel, de ez 

még időben messze van.   

 

Ellenállások: 4375; 4531,25; 4687,5. 

Támaszok: 3750; 3438; 3125. 

S&P500 



     
 

www.otpresearch.com 

 

NEMZETKÖZI INDEXEK - TECHNIKAI ELEMZÉS - 2021.04.19. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nasdaq 100, napi: Az új csúcs és a nagyon 

enyhe túlvettség ellenére még itt sem 

látni fordulós jelzést.  

 

A vékony zöld trendvonal törése lehet 

majd eladási vagy short nyitási jelzés, de 

ez még időben messze van.  

 

Akkor találhat erősebb swing tetőpontot 

az index, ha néhány nagyon erős 

forgalmú napot látunk, mint pl. tavaly 

szeptemberben.   

 

Ellenállások: 14 375; 15 000.  

Támaszok: 12 500; 12 188; 11 875. 

Nasdaq 100 
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Russell 2000, napi: A kis kapitalizációjú 

cégek indexe lemaradó, még új csúcsra 

sem tudott menni.  

 

Ha az elkövetkező napokban 

alacsonyabb csúcsot ütne és lefordulna, 

akkor is csak az emelkedő trendvonal 

törése okozhatna majd komolyabb esési 

potenciált. Emiatt alul a 2125-ös támasz 

lehet fontos szint – ez alatt indulhatna 

egy erősebb korrekció.  

 

Most még lemaradó a fenti társaihoz 

képest, de amíg az ideális trend él, akár 

ez az index is megcélozhatja az új 

csúcsot.   

 

Ellenállások: 2375; 2500. 

Támaszok: 2125; 2000; 1875. 

Russell 2000 
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DAX, napi: Az emelkedés egészséges, 

habár már régen jelzett longot, így ilyen 

magasságokban már késeinek tűnik a 

vételi oldalon történő beszállás.  

 

Eddig nem alakult ki az emelkedő trend 

végére utaló minta.  

 

A short oldali kereskedésre sem jött még 

jelzés.  

 

Felfele még nyitott: a 15 000 után a 

16 250-nél található jelentősebb 

természetes ellenállás.  

 

Amíg a vékony zöld trendvonal nem 

törik, addig nem nyílik nagy lehetőség 

lefele.  

 

Ellenállások: 15 625; 16 250. 

Támaszok: 13 750; 13 125; 12 500; 11 875; 

11 250. 

DAX 
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Nikkei 225, napi: Már hetek óta az 

emelkedő trend felett oldalaz. 

 

Nemsokára viszont ki kell mozdulnia 

ebből a sávból, mert az emelkedő 

trendvonal vészesen közeleg. Ha tartani 

akarja az emelkedő trendet, akkor új 

csúcsok felé kell mennie.  

 

A 28 125-ös szintnél található támasz 

elesése a trend törését okozhatná.  

 

Ha ebből az oldalazásból felfele tör ki, 

akkor új csúcsok jöhetnek (34 375).  

 

Alul egyébként csak a 25 000 és a 23 750 

szint körül találhatók erősebb 

támaszok; de ehhez a trendnek törnie 

kellene, amire most elég kicsi még az 

esély.   

 

Ellenállások: 31 250; 32813. 

Támaszok: 25 000; 23 750; 22 500;  
 

Nikkei 225 
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Euro Stoxx 50, napi: A gyorsuló 

emelkedés alapján hamarosan tetőzés 

várható.  

 

Már régebb óta jól néz ki ez az index, 

mert az emelkedő mélypontok és 

csúcsok sorozata még mindig nem tört 

meg. 

 

Rövid távon viszont már kezd nagyon 

túlvett lenni. De amíg nem alakul ki 

fordulós minta, addig a trend él és van 

tere az emelkedésnek.  

 

A hosszabb kép alapján még mindig van 

potenciál felfele, mert néhány hónapos 

távlatban a 4375 és 4687,5 közötti sáv 

lehet a cél.  

 

Ha az emelkedő trendvonalat sértené, 

akkor se biztos, hogy nagyot csökkenne 

a papír, mert ahhoz egy fordulós 

mintának kellene kialakulnia, ami 

jelenleg nyomokban sem látható.    

 

Ellenállások: 4213; 4375. 

Támaszok: 3593; 3438; 3125. 

Euro Stoxx 50 
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Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi az elemzéshez tartozó jogi nyilatkozat, amely ’Az OTP Global Markets elemzési 

anyagainak jogi tájékoztatója’ elnevezéssel az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/GM_Elemzesi_anyag_jogi_tajekoztato.pdf 

Az elemzés során használt módszerek leírása az alábbi linken keresztül érhetőek el:  
https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/GM_Elemzesi_fogalom_magyarazat.pdf 

Közzététel dátuma: 2021.04.19. 
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