
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi indexek– 

technikai elemzés 
2021.09.27. 

 
A megindult esések a múlt hét második felére gyors visszapattanásokba és 

visszatesztelésekbe mentek át.  

Alapvetően a csökkenést nagyobb forgalom, míg az emelkedést kisebb aktivitás 

kísérte.  

Összességében még nem változott meg a kép, tehát korrekciós fázisok 

kialakulásának/folytatódásának nagyobb az esélye.  

Vételi pozíciók keresésének legalább 10-15%-os esés után lehet értelme, mert a 

jelenlegi szinteken felfele csak nagyon szerény hozamlehetőségek láthatók. 
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S&P500, napi: Úgy tűnik, az utóbbi 

napok emelkedése máris megtörheti a 

csökkenő trendet.  

 

Bár az elmúlt három napban emelkedett 

a piac, még megmaradt az esélye annak, 

hogy átmenjen oldalazásba, vagyis 

korrekciós fázisba a görbe.  

 

A vékony zöld vonal alul egyelőre 

messze van, de folyamatosan emelkedik. 

Előbb-utóbb találkozik az árfolyammal. 

 

Ha új csúcsra menne az index, csak akkor 

lehet érdemes rövid shortra kereskedni, 

ha elhal ez a kísérlet, és újra visszaesik a 

4531 alá. 

 

Egy alacsonyabb csúcs ütése viszont 

újabb jelzésül szolgálhatna lefele.   

 

Ellenállások: 4531,25; 4687,5. 

Támaszok: 4063; 3750; 3438; 3125. 

S&P500 
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Nasdaq 100, napi: Még dolgoznia kellene 

ahhoz, hogy komolyabb korrekciós fázis 

indulhasson el.  

 

Az emelkedő, zöld trendvonal törése 

okozhatna újabb csökkenő hullámot. Ez a 

vonal minden héten átlagosan 100 

ponttal kerül feljebb, így a 14 500 körül 

törhetne meg a napokban. 

 

A csökkenő piros vonal felfele áttörése 

újabb emelkedő hullámot indíthat, ha 

egyáltalán el tud menni odáig az index. A 

jelenlegi minta alapján valószínűleg nem 

számolhatunk komolyabb emelkedéssel.  

 

A 12 500-tól láthatók csak erős 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 

közelít az árfolyamhoz, de még nem 

törte meg azt.  

 

Alul a 2106, felül a 2344-es természetes 

szint fogja közre ezt 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: A megindult trendszerű esést 

kisebb korrekció váltotta fel a csökkenő 

trendvonal alatt.  

 

A felső rés nyitva maradt 15 800 

környékén.  

 

Jelentős forgalom volt az esésben, 

amelyet alacsonyabb aktivitású 

emelkedés követett az utóbbi pár 

napban.  

 

A tetőpontról meghúzott csökkenő 

trendvonalat érdemes követni: amíg az 

árfolyam alatta van, addig a korrekciós 

fázis él.  

 

A tetőponthoz képest a korrekció 

mértéke könnyen elérhetné a 10-15%-ot 

is. Emiatt a jelenlegi minták alapján jóval 

lejjebb érdemes vételi pozíciókat 

keresni.  

 

Ellenállások: 16 250; 16 875.  

Támaszok: 13 750; 13 125; 12 500. 

DAX 
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SXXP, napi: Az emelkedő trend törése 

ellenére a három napja látható 

visszatesztelés a berajzolt ideális 

csökkenő trendvonal alatt maradt. Amíg 

ez él, addig trendszerű csökkenő 

szakaszok inkább lefele alakulhatnak ki.  

 

Erős támasz szintek csak mintegy 15%-

kal a tetőpont alatt, 375 környékén 

húzódnak. 

 

A long irány már nem a legjobb 

hozamlehetőséggel kecsegtet, de az 

emelkedő trend is nehezen adja meg 

magát.  

 

Ellenállások: 484,38; 500 

Támaszok: 375; 343,75. 
 

Stoxx 600 (SXXP) 
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EEM, napi: Már harmadjára tesztelte az 

index az 50 körüli szintet, amelyről 

megint sikerült lepattanni.  

 

Továbbra sem néz ki biztatóan, inkább a 

további csorgásnak lehet nagyobb 

esélye.  

 

Az utolsó jelzés lefele mutatott, így még 

korainak tűnhet a long oldalra fogadni.  

 

A felső piros szaggatott trendvonalat 

lehet érdemes majd követni.  

 

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: 2021.09.27. 
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