
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi indexek– 

technikai elemzés 
2021.08.02. 

 Hiába láthattunk új csúcsokat az amerikai börzéken, és visszaemelkedéseket az 

európai piacokon is, bizonytalannak tűnnek már ezek a mozgások a hosszú ideje 

tartó long trendeken belül. A momentum divergenciák, vagyis az emelkedések 

gyengülő erejére utaló mozgások általánosan megjelentek, emellett a két hete 

tartó kis emelkedést már nem jelzi trendszerűnek a technikai kép.  

Egyre több a bizonytalansági faktor, pusztán a technikai jellemzők alapján a long 

oldalról történő kiszállás magyarázható, azzal a megjegyzéssel, hogy az igazán 

meghatározó trendek még nem törtek lefele. 

A vételekkel inkább kivárni érdemes a jelenlegi szinteken. Jóval lejjebb, kb. 15%-

os esés után kezdődnek azok a támasz szintek, amelyek érdemi hozamlehetőséget 

mutatnak. 
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S&P500, napi: Az új csúcs ellenére a 

technikai kép nem támogató, mert 

folytatódott a kimerülő keresletre utaló 

momentumdivergencia és az emelkedés 

ellenére már nem trendszerű a mozgás.  

 

A korábban kialakult technikai alakzat 

alapján a számított érték (4375) 

környékére mutatott, így a további long 

irányú befektetések hozamlehetősége 

csak egy korrekció után lehetne 

megfelelő.  

 

A fő (vékony zöld) trendvonal jóval 

lejjebb húzódik, csak lejjebb törne, így 

egy hosszabb trendfordulóra utaló minta 

kialakulása is még időbe telhet.  

 

Rövid távra a 4375 alá zárás a tetőpontra 

tett szűk stoppal rendelkező short 

pozíció nyitását is javasolhatja.  

 

A jóval lejjebb húzódó vékony zöld 

trendvonal törése rajzolhatja majd át a 

hosszú képet. Egy ilyen hosszú long 

időszakot általában szétterülési szakasz 

zár le. Ez hosszú hetekig tartó oldalazó 

mozgást okozhat. 

 

Ellenállások: 4531,25; 4687,5. 

Támaszok: 4063; 3750; 3438; 3125. 

S&P500 
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Nasdaq 100, napi: Hasonló kimerülésre 

utaló jeleket látni a görbén. A technikai 

kép alapján nem most van a legjobb 

időpontja a long keresésnek. Új csúcsra is 

futhat, de a további vételi oldali 

belépéseket akkor sem a legjobb 

technikai kép jellemzi már a kis 

hozamlehetőség miatt.  

 

Az első támasz szint 13 750 körül 

várhatja.  

 

Jelentős esési minta kialakulásához a 

vékony zöld trendvonalnak kellene 

sérülnie. Ez időben még odébb lehet, de 

ebből a mozgásból már könnyen 

kialakulhat hosszabb fordulós minta.  

 

A jelenleg 13 750 körül húzódó, de 

folyamatosan emelkedő vékony zöld 

trendvonal elesése okozhat majd 

erősebb változást a fennálló trendben, 

de ehhez még jó néhány napnak el kell 

telnie.  

 

Ellenállások: 15 000; 15 625; 16 250. 

Támaszok: 12 500; 12 188; 11 875. 

Nasdaq 100 
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Russell 2000, napi: Az amerikai indexek 

közül lemaradó volt már hónapok óta. 

Se új csúcsot nem láttunk, se további 

emelkedésre utaló mozgást nem 

alakított ki.  

 

Az elmúlt másfél hét kis emelkedése 

inkább csak korrekciónak tekinthető, 

hiszen már trendszerűnek mutatja az 

esési hullámokat a görbe.  

 

Komolyabb csökkenési potenciál az alul 

található vastag zöld ideális emelkedő 

trendvonal törése esetén jöhetne.  

 

Erősebb támasz zóna csak lejjebb, 2031-

től kezdve várja a tesztelést.  

 

Ellenállások: 2500; 2656;  

Támaszok: 2031; 1875. 

Russell 2000 
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DAX, napi: A közel három héttel ezelőtti 

kis korrekció, még az ideális 

trendvonalat tesztelte csak le.  

 

Egyelőre az emelkedő trend felett 

mozog az index, de már jelzi a long 

irányú technikai kép gyengülését.  

 

A vastag zöld meghatározó trendvonal 

már 15 300 körül fut kicsivel. Ennek a 

törése fontos jelzés lehetne egy 

korrekció eljövetelére. 

 

Ha megindulna az esés, akkor az igazán 

méretes is lehet, a tetőponthoz képest 

könnyen elérheti a 15%-ot. Vételi 

pozíciókat jóval lejjebb érdemes keresni.  

 

Ellenállások: 16 250; 16 875.  

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

11 250. 

DAX 
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SXXP, napi: Kisebb korrekció után az 

elmúlt két hétben új csúcsra futott az 

index, de ehhez már se erő se trendszerű 

mozgás nem társult. 

 

Csökkenésre viszont akkor nyílna 

nagyobb tér, ha az ideális emelkedő 

trend 450 körül törne. A tetőponthoz 

képest itt is legalább 15%-os eséssel 

lehetne számolni, mert erősebb támasz 

zóna 375 környékén várja. 

 

Nagyon nehéz kereskedési időszak 

jöhet, mert a long trend már nem a 

legjobb formájában van, de még nem 

tört a trend.   

 

Ellenállások: 468,75; 500 

Támaszok: 375; 343,75. 
 

Stoxx 600 (SXXP) 
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EEM, napi: A hosszabb képen alapvető 

változást nem láttunk. A rövid távú 

mozgás enyhén lefele mutat még, de 

bíztató, hogy a fontos, 50 felett maradt 

ez az index.  

 

Folytatódhat az 50-56,25 közötti 

oldalazás, enyhe lefele mutató 

kockázatokkal.  

 

Amikor majd a piros vastag ideális 

csökkenő trendet áttöri felfele az 

árfolyam, akkor jöhet enyhe emelkedő 

hullám újra.  

 

Az 56,25-ös szint felett nyílhatna 

nagyobb tér.  

 

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: 2021.08.02. 
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