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Az amerikai piacok új csúcsra futhatnak, egyelőre nem látni jelét egy jelentős 

tetőpont kialakulásának. Az európai piacok sokkal jobban átvészelték az egy 

hónappal ezelőtti korrekciós fázist, így a napokban indult újabb pozitív 

hullám a tőzsdéken új csúcsra is hamarabb vitte őket, mint tengerentúli 

társaikat. Hetekkel tolódhat a long oldal kifáradása, megállása, és akkor még 

komolyabb trendforduló kialakulásának a mintája nyomokban sem jelent 

meg. Ennek következtében rövid távon még mindig van esély enyhe 

emelkedésre, bár méretében már szerényebbek a lehetőségek. 
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S&P500, napi: Az emelkedő trendvonal 

fellett, további növekedésre áll a görbe.  

 

Még megvan az esélye annak, hogy elérje 

a 4375-4531 közötti zónát, hiszen még 

semmi nem utal komolyabb fordulatra.  

 

A jóval lejjebb húzódó vékony zöld 

trendvonal törése okozhat majd olyan 

valódi trendfordulót, amely valószínűleg 

nem csak néhány napig fog tartani. 

 

A 4375 feletti magasággokban jöhet 

majd először számításba a short pozíciók 

keresése is, de ez is csak akkor, ha arra 

jelzést kapunk.  

 

Ellenállások: 4375; 4531,25; 4687,5. 

Támaszok: 4063; 3750; 3438; 3125. 

S&P500 
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Nasdaq 100, napi: A technológiai szektor 

indexe is fölé ment a korrekciós trendet 

meghatározó trendvonalnak, így újabb 

csúcs jöhet.  

 

Erős természetes ellenállás a 15 000 

körül van.  

 

A főbb emelkedő swing mélypontok és 

tetőpontok sorozata amíg nem törik meg 

addig erős trendfordulóra utaló jelzés 

valószínűleg nem kapunk. A vékony zöld 

trendvonal elesése (13 000 körül 

húzódik) okozhat majd szintén változást 

a fennálló trendben.  

 

Ellenállások: 14 375; 15 000.  

Támaszok: 12 500; 12 188; 11 875. 

Nasdaq 100 
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Russell 2000, napi: Amennyiben a 2343-

as szintet áttörné felfele, akkor 

újraéledne az emelkedő trend. Újabb 

trendszerű mozgás jöhet, így tovább 

halasztódik a lefele fordulás lehetősége.  

 

A vízszintes természetes sávok szerint a 

következő szint tesztelése 2500 körül 

jöhet.   

 

Amíg a vékony zöld trendvonal nem 

törik, addig csökkenés, vagy eső trend 

kialakulása tovább tolódhat időben.  

 

Még emelkedhet az index, egy 

komolyabb korrekció esélye több héttel 

is tolódhat. 

 

Ellenállások: 2500; 2656;  

Támaszok: 2125; 2031; 1875. 

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

oldalazásából az utolsó héten kimozdult 

felfele a német börze.   

 

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, mert addig maradhat a 

long irányú lassú menetelés.  

 

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 három hete az 

index.  

 

Azóta egyenletes emelkedés mellett 

érkezhet meg a következő ellenállásig 

(468).  

 

Az ideális emelkedő trend még mindig 

kicsit messzebb törne.  

 

Az emelkedés trendszerű lett újra, 

semmilyen okot nem látni, hogy esésre 

érdemes lenne még fogadni.  

 

A mozgás trendszerű, amikor az ADX 

indikátor értéke újra csökken, akkor 

érhet véget az emelkedés. 

 

Ellenállások: 468,75; 500 

Támaszok: 406,25; 375. 
 

Stoxx 600 (SXXP) 
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EEM, napi: Újra emelkedő trendben az 

index - igaz az elmúlt pár napban 

enyhén lefele csorog azon belül, ami 

inkább a további longnak kedvezhet.  

 

Amíg az alul berajzolt új ideális 

emelkedő trend él, addig az esés 

valószínűsége alacsony. 

 

Az 50-es szint eleve fontos támasz volt a 

hosszú kép miatt. Emiatt nagy esési 

lehetőségről egyébként se 

beszélhetnénk.  

 

A megindult emelkedés könnyen új 

csúcsra futtathatja ezt az indexet is, 

hiszen az 56,25 felett a következő szint 

62,5 körül húzódik. 

 

Ellenállások: 62,5; 68,75. 

Támaszok: 50; 43,75. 

ISHARES- MSCI EMERGING MARKETS INDEX - ETF 



     
 

www.otpresearch.com 

 

NEMZETKÖZI INDEXEK - TECHNIKAI ELEMZÉS - 2021.06.14. 

 

 

 

 
Technikai elemző 

Kecskeméti István  

istvan.kecskemeti@otpbank.hu 

+36 1 374 7225 

        

      

 

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: 2021.06.14. 
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