
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áru és nyersanyagok – 

technikai elemzés 
2021.09.16. 

 
Az arany és az ezüst mozgása trendszerűtlen, és egyre beszűkültebb állapotot 

mutat. Ez megalapozhatja a rövidesen nagy valószínűséggel bekövetkező 

jelentősebb elmozdulást. A csökkenő trend törésével az olaj erős képet mutat: ismét 

emelkedő hullám indult, az új csúcs is benne lehet. A földgáz árfolyama hiperbolikus 

emelkedésben van, de még nem láttuk a tetejét; egy erős fordulós gyertyára 

érdemes várni. A réz folytatta korrekciós fázisát, de az egyre csökkenő volatilitás és 

beszűkülés esélyt adhat az emelkedésre, ha áttöri a csökkenő trendet. A búza 

árfolyama sávkereskedésben van. A kukorica erős támaszokhoz érkezett; úgy tűnik, 

megállhat az esés.    
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Arany, napi: A trendszerűtlen mozgás és 

beszűkült volatilitás egy erősebb 

elmozdulás előszele lehet.  

 

A fő trend csökkenő. Amíg az ideális 

csökkenő trendvonalat nem töri át, addig 

nem valószínű változás, nem fog 

kialakulni long irányú kereskedési 

szituáció.  

 

Az 1812,5-ös szint körül összpontosuló 

rövid távú ellenállás vízválasztó lehet a 

long és a short oldal között.  

 

Az elkövetkező napokban azt érdemes 

figyelni, hogy melyik irány lehet 

trendszerű, mert a jelenlegi mintából 

nem következik az, hogy feltétlenül 

emelkedés jön. Ez a helyzet még 

kétesélyes.  

 

Jelzésre érdemes várni, amit egy erős 

elmozdulással járó nagy forgalmú nap 

mutathat meg.  

 

Ellenállások: 1875; 1937,5; 2000; 2031; 

2063; 2094. 

Támaszok: 1687,5; 1625; 1562. 

Arany 
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Ezüst, napi: A fő trend csökkenő. Ezen a 

két hete indult emelkedés sem 

változtatott, mert az elhalt a 25-ös szint 

alatt.  

 

Akkor tudna visszatérni emelkedő 

pályára, ha áttörné felfele a 25-nél 

húzódó ellenállást.  

 

Még dolgoznia kellene ahhoz, hogy 

komolyabb potenciált nyílhasson az 

emelkedés előtt. Így a long pozíciókkal 

még kivárni érdemes, vagy lehelyezni a 

21,88 környékétől található támasz 

szintekre.  

 

Ellenállások: 28,125; 29,69; 31,25; 34,38. 

Támaszok: 21,88; 20,31. 

 

Ezüst 
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WTI olaj, napi: Három nappal ezelőtt 

ismét áttörte a meghatározó csökkenő 

trendvonalat, így újabb rövid long 

trend kezdődött.  

 

Ráadásul még nem is trendszerű a 

mozgás, ami azt jelenti, hogy ha már 

most ilyen erős az emelkedés, akkor 

egy kisebb visszatesztelés újra esélyt 

adhat egy long beszállásnak. 

 

A pár napja megindult emelkedő 

hullámot mindaddig érdemes követni, 

amíg a vékony zöld trendvonal nem 

törik újra lefele.  

 

Mivel múlt héten nem zárt le a 67,5 alá 

az árfolyam, ezzel a stoppal lehet a long 

irányba kereskedni.  

 

A hozamlehetőség még nem nagy, 

mivel a 75 környéke lehet 

megcélozható. Ha a trendszerűség is 

megindul, akkor feljebb is mehet, így 

nyílhat még benne potenciál.  

 

Ellenállások: 75; 81,25; 87,5. 

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

WTI olaj 
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Földgáz, napi: Az emelkedés a 

hiperbolikus szakaszban van, így erős 

lokális csúcs felé közelít.  

 

Amikor a forgalom a korábbi hetek 

átlagától is nagyobb lesz, valamint 

napon belül egy felszúrást láthatunk, 

akkor tetőzhet az árfolyam.  

Egy erős eső nap pedig korrekciós fázist 

indíthat el.  

 

A további long tehát már veszélyes. De 

short pozíciót is csak a korrekció erejéig 

lehet majd felvenni – erős 

kockázatkezeléssel –, ha megjön az 

említett gyertyaformáció. 

 

Ellenállások: 5,469; 5,859. 

Támaszok: 3,906; 3,516; 3,125; 2,734; 

2,344. 

 

Földgáz 
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Réz, napi: Az utolsó jelzés eladási volt, 

még június közepén.  

 

Azóta a nyersanyag ára kisebb-nagyobb 

megszakításokkal, inkább oldalazva, de 

korrekciós fázisban van.  

 

Az árfolyam beszűkült, a volatilitás 

lecsökkent – megteremtődtek a 

trendszerű, méretesebb elmozdulás 

alapjai.  

 

A piros vékony trendvonal felfele 

áttörése kellene ahhoz, hogy a 

korrekciós fázis véget érjen, és emelkedő 

hullám induljon.  

 

Ellenkező esetben a 3,906 körüli szint 

lehet tesztelhető, ahol szintén a vétel 

jöhet számításba.   

 

Ellenállások: 4,6875; 5,078; 5,407. 

Támaszok: 3,906; 3,5155. 

 

Réz 
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Búza, napi (cent): Három hete a széles 

sávon belül egy csökkenő fázis indult el.  

 

A sáv teteje 750 felett, az alja pedig 625 

alatt húzódik. 

 

Ez a két érték határozhatja meg a további 

mozgástartományt.  

 

A szélsőértékeken lehet kereskedési 

jelzést keresni.  

 

Még nem tudni, ebből milyen irányt vesz, 

így kivárás ajánlott.  

 

Ellenállások: 750; 812,5; 875. 

Támaszok: 625; 562,5; 500; 437,5. 

 

Búza 
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Kukorica 
 

 

Kukorica, napi (cent): A csökkenő trend 

kezd kimerülni, de az elmúlt hét kis 

emelkedése még kevés lehet a 

fordulathoz.  

 

Alul az 500-as támaszról történt 

fordulás akkor lehet erős és hosszabb 

távú, ha legalább a piros vékony 

trendvonalat áttöri felfele az árfolyam. 

Ehhez még hetekre lehet szükség.  

 

A későbbiekben a piros vastag vonal 

áttörése nyithat felfele nagyobb teret, de 

ez a szituáció még messze lehet.  

 

Ellenállások: 687,5; 750; 812,5. 

Támaszok: 500; 437,5. 
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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 
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