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technikai elemzés 
2021.06.07. 

 
A múlt héten az amerikai piacok is visszatértek a játékba azzal, hogy közel 

vannak új csúcsaikhoz. Az európai fontos indexek új csúcsokra futottak, de a 

fejlődő piacokból álló ETF görbéje is felfele áll, könnyen új csúcsra mehet. A 

további long esély benne maradt a piacokban, de már közel vannak a korábbi 

mintákból adódó célárak is. Nehéz kereskedési szituációk elé néznek a 

befektetők, mert a hozamlehetőségek a technikai képek szerint nem túl 

nagyok, de az igazán erős eladási szituációk is váratnak magukra. A múlt hét 

alapján annyit lehet elmondani, hogy tolódhat a komolyabb lefele fordulós 

mintát mutató helyzetek megjelenése.  
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S&P500, napi: Az index épp a 4219-es 

természetes szintre van feltapadva.  

 

Legutóbbi esés után a 4063-as szintnél 

alakult ki újabb fontos mélypont.  

Kis rés is nyitva maradt 4116 és 4122 

között felfele.  

 

A jóval lejjebb húzódó vékony zöld 

trendvonal törése okozhat majd olyan 

valódi trendfordulót, amely nem csak 

néhány napig tarthat valószínűleg. 

 

Nagyon erős ellenállás a 4375 és 4531 

közötti zónában található. Akár még 

ebbe a sávba is felmehet a papír. 

 

Ebben a magasságban már a short oldali 

belépések is szóba jöhetnek néhány 

napos időtávra, de tartós eladási 

helyzetekre még várni kell.  

 

Ellenállások: 4375; 4531,25; 4687,5. 

Támaszok: 4063; 3750; 3438; 3125. 

S&P500 
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Nasdaq 100, napi: A technológiai szektor 

az elmúlt hetekben már alulteljesített: 

nem tudott új csúcsra futni. 

 

Ez viszont gyorsan változhat, mert a 

csökkenő trendvonalra ez az index is fel 

van tapadva.  

 

A 13 750-nél húzódó piros vastag 

trendvonal törése nyithatna újabb teret 

az emelkedésre, de egy új csúcs 

valószínűleg csak kissé haladná meg az 

előzőt.  

 

A főbb emelkedő swing mélypontok és 

tetőpontok sorozata viszont még nem 

tört meg, és várjuk, hogy a vékony zöld 

trendvonal mikor esik el.  

 

Jelenleg a 12 813 körül törne a trend; 

ekkor nyílna további tér a shortok előtt.  

 

Ellenállások: 14 375; 15 000.  

Támaszok: 12 500; 12 188; 11 875. 

Nasdaq 100 



     
 

www.otpresearch.com 

 

NEMZETKÖZI INDEXEK - TECHNIKAI ELEMZÉS - 2021.06.07. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Russell 2000, napi: Az emelkedő 

trendet nemrégiben megtörte, de most 

mégis ennek mentén próbál 

visszakapaszkodni új csúcsok irányába.  

 

Ez a típusú emelkedés viszont nem 

feltétlenül jelenti, hogy a long oldalt kell 

keresni.  

 

Ilyenkor sokszor előfordul, hogy az 

árfolyam visszamegy a trendvonal fölé, 

majd gyorsan újra esésbe kezd.   

 

A 2188-as szint maradt a vízválasztó a 

trend törése és életben maradása 

között. Ha újra ez alá zárna az index, az 

további teret nyitna lefele. 

 

Ellenállások: 2344; 2500. 

Támaszok: 2125; 2031; 1875. 

Russell 2000 
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DAX, napi: Az elmúlt két és fél hónap 

oldalazásából az utolsó héten kimozdult 

felfele az index.   

 

Az ideális trend még él. Amíg a vastag 

zöld trendvonal nem törik meg, addig a 

fő trenden belül csak korrekciós 

fázisokat láthatunk.  

 

Az ideális emelkedő trendvonal 14 500 

környékén futhat, így még nincs 

veszélyben. 

 

Minden azon múlik, hogy mikor fog törni 

az ideális trend, addig maradhat a long 

trend és a lassú menetelés, ami már nem 

a legjobb hely az újabb long 

nyitásoknak, de még nem is short hely a 

jelzések hiánya miatt.  

 

Ellenállások: 16 250; 16 875.  

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

11 250. 

DAX 
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SXXP, napi: A 437 környékén látható 

oldalazásból kitört felfele az index.  

 

Az ideális emelkedő trend még mindig 

kicsit messzebb törne.  

 

Az emelkedés még nem trendszerű, 

vagyis, ha lesz folytatás az még erősebb 

lehet. Minden azon múlik, hogy mikor 

fog a vastag zöld trendvonal törni, amíg 

ez nem következik be, addig nagy esésre 

utaló minta kialakulása nem valószínű, 

hogy bekövetkezne vagy több hétbe is 

telhet mire kialakul.  

 

Ellenállások: 468,75; 500 

Támaszok: 406,25; 375. 
 

Stoxx 600 (SXXP) 
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EEM, napi: Egy hete megtört az enyhe, 

lefele tartó mozgás, így újabb kis 

emelkedő hullám indult. 

 

Amíg az alul berajzolt új ideális 

emelkedő trend él, addig az esés 

lehetősége minimális. 

 

Az 50-es szint eleve fontos támasz volt a 

hosszú kép miatt. Emiatt nagy esési 

lehetőségről egyébként se 

beszélhetnénk. A hosszú képen (az 

elmúlt évek alapján) az 50 körüli szint 

sokáig ellenállás volt, de most már 

támasz.  

 

A megindult emelkedés könnyen új 

csúcsra futtathatja ezt az indexet is.  

 

Ellenállások: 62,5; 68,75. 

Támaszok: 50; 43,75. 

ISHARES- MSCI EMERGING MARKETS INDEX - ETF 
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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: 2021.06.07. 
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