
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi indexek– 

technikai elemzés 
2021.09.20. 

 
A múlt héten megjelent kis repedések szélesedtek, és újak is felütötték a fejüket. 

Szeptember elején több index is elérhette az emelkedésben várt szinteket, így a 

long oldali kereskedés már akkor elvesztette a hozamelőnyét.  

Az elmúlt héten több index is törte már az emelkedő trendet, trendszerű esések 

indultak, és a forgalom is meghaladta az átlagosat a csökkenésekben – így több 

technikai tényező is abba az irányba mutat, hogy korrekciós fázis jöhet a piacokon. 

Vételi pozíciókat legalább 10-15%-os esés után lehet értelme keresni.    
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S&P500, napi: Az utóbbi néhány nap 

korrekciója, esése másképp fest, mint 

korábban.  

 

Az elmúlt hónapok közepén található 

aljpontokat korábban gyors 

visszapattanás követte – ez most 

elmaradt, sőt trendszerű, erősebb 

eladások láthatók.  

 

Amíg a felülről berajzolt – a korrekciós 

fázist behatároló – ellenállásvonal alatt 

van az index, addig csökkenő trend 

uralhatja a mozgást.  

 

Lefele a vízszintes kék vonalaknál állhat 

meg az esés. De amíg nem látható 

trendtörés vagy fordulós minta felfele, 

addig szabad a tér lefele. 

 

A 3750 környékétől találhatunk nagyon 

erős támaszokat. 

 

Ellenállások: 4531,25; 4687,5. 

Támaszok: 4063; 3750; 3438; 3125. 

S&P500 
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Nasdaq 100, napi: A korrekciós fázis 

komolyabb beindulásához még kicsit 

esnie kellene.  

 

A zöld emelkedő trendvonal törése 

kellene ahhoz, hogy a csökkenés újabb 

lendületet vegyen.  

 

A meghatározó vékony zöld trendvonal a 

14 400 körül fut. Ennek már az eléréséhez 

is trendszerű csökkenés kellhet, és akkor 

még a trendtörés lehetőségéről nem is 

beszéltünk. A vételi szituációkat jelenleg 

nem érdemes keresni.  

 

A 12 500-tól jöhetnek komolyabb támasz 

szintek.  

 

Ellenállások: 15 625; 16 250. 

Támaszok: 12 500; 12 188; 11 875. 

Nasdaq 100 
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Russell 2000, napi: A fő emelkedő trend 

felett hullámzik a görbe, amely még 

mindig trendszerűtlen mozgást mutat.  

 

Alul a 2106, felül a 2344-es természetes 

szint fogja közre az oldalazást. 

 

Mivel az árfolyam a hosszabb emelkedő 

trendvonal felett van, még nem dőlt el, 

hogy csökkenő trendre vált-e a görbe. 

 

Komolyabb esési potenciál az alul 

található vastag zöld ideális emelkedő 

trendvonal törése esetén kezdődhet. A 

2106 alá zárás lenne problémás és 

indíthatna el komolyabb korrekciót.  

 

Ellenállások: 2500; 2656;  

Támaszok: 2106; 2031; 1875. 

Russell 2000 
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DAX, napi: hosszú idő óta ez az első 

olyan csökkenő szakasz, ahol több 

technikai elem is támogatja az esést.  

 

Először is van egy rés lefele a 15 800-as 

szintnél, amit nem sikerült visszatölteni 

a napokban. 

 

Emellett az esés trendszerűnek is 

mutatja magát.  

 

Jelentős forgalom látható; pénteken 

különösen erős volt a disztribúció. 

 

A tetőpontról meghúzott csökkenő 

trendvonalat érdemes követni: amíg az 

árfolyam alatta van, addig a korrekciós 

fázis él.  

 

A tetőponthoz képest a korrekció 

mértéke könnyen elérheti a 10-15%-ot. 

Ebben az esetben jóval lejjebb lesz majd 

érdemes vételi pozíciókat keresni.   

 

Ellenállások: 16 250; 16 875.  

Támaszok: 13 750; 13 125; 12 500. 

DAX 
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SXXP, napi: Küszöbön áll az emelkedő 

trend törése, így komolyabb trendszerű 

esés várható, ami már el is 

kezdődhetett.  

 

A tetőponthoz képest itt is kb. 15%-os 

eséssel lehet számolni, mert erősebb 

támasz zóna csak 375 környékén várja az 

indexet. 

 

A long irány már nem a legjobb 

hozamlehetőséggel kecsegtet, de az 

emelkedő trend még nem tört. 

 

Ellenállások: 484,38; 500 

Támaszok: 375; 343,75. 
 

Stoxx 600 (SXXP) 
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EEM, napi: Bár az index 

visszakapaszkodott az 50 fölé, az 53,13-

as természetes szintről újra lepattant.  

 

Ez így nem néz ki jól, mert a két hete 

ütött alacsonyabb swing tetőpont 

erősíti az alakuló csökkenő trendet. 

 

Az utolsó ideális emelkedő trendvonal 

törése még rátenne egy lapáttal a 

kedvezőtlen folyamatokra, mert további 

csökkenésnek adna teret.  

 

Nem érdemes a long oldalra állni, mert 

lehet tere a csökkenésnek.  

 

Ellenállások: 56,25; 62,5; 68,75. 

Támaszok: 50; 46,88; 43,75; 37,5. 

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: 2021.09.20. 
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