
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi indexek– 

technikai elemzés 
2021.10.25. 

 Az amerikai legfőbb index új csúcsot ütött, de szignifikánsan nem tudott tovább 

menetelni. Az európai piacok enyhén lemaradóak maradtak.   

Korábbi minták alapján még egy csökkenő hullám után jöhetne csak döntési 

szituáció abban a tekintetben, hogy maradnak-e az idei évet jellemző emelkedő 

trendek, vagy ténylegesen hosszabb korrekciós fázisokra készülhetünk.  

Érdemes nyitottnak lenni mindkét irányba ezeken a szinteken, akár új csúcsok is 

jöhetnek gyengébb aktivitás mellett is, majd hirtelen irányváltással jöhetnek az 

újabb csökkenő hullámok. Mindaddig, amíg a hosszabb távról induló emelkedő 

trendvonalak nem sérülnek, nem valószínű, hogy jelentős csökkenő hullámok 

indulhatnak.  
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S&P500, napi: Új csúcsot ütött múlt 

pénteken, ezzel megint bizonytalanság 

jöhet a héten. 

 

A 4531 környékén van egy természetes 

szint, amely megállította újra az 

emelkedést.  

 

Ezen szint felett a 4688-as szint elérése 

következne.  

 

A vékony zöld vonal alulról lassan közelít 

a 4218-as természetes szinthez. Ennek a 

törése lehet majd később erős jelzés egy 

hosszabb távú korrekcióra, de ez 

hetekkel később lehet majd aktuális.  

 

Első erős támasz zóna csak a 4063-as 

szint körül van.  

 

Ellenállások: 4531,25; 4687,5. 

Támaszok: 4063; 3750; 3438; 3125. 

S&P500 
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Nasdaq 100, napi: A kisebb emelkedő 

hullám nem okozott új csúcsot eddig.  

 

A mozgás trendszerűtlen volt felfele, 

elég bizonytalan itt is a helyzet.  

 

A csökkenő piros trendvonal fölött 

jöhetne erő, alatta maradhat az oldalazás 

és korrekciós fázis.  

 

A vékony zöld trendvonal törésével 

erősebb korrekciós fázisra számíthatunk 

majd.  

 

Ellenállások: 15 625; 16 250. 

Támaszok: 12 500; 12 188; 11 875. 

Nasdaq 100 
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Russell 2000, napi: A múlt heti kis 

emelkedés nem tudta kivinni a sávból az 

indexet. 

 

A fő emelkedő trend közelít az 

árfolyamhoz, de még mindig nem a 

napokban aktuális annak megtörése.  

 

Alul a 2106, felül a 2344-es természetes 

szint tehát továbbra is meghatározó a 

sávkereskedés szempontjából.  

 

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, de 

ez az érték a következő hetekben 

emelkedni fog. 

 

Még akár az is benne lehet a pakliban, 

hogy a sávból felfele megy ki, ami 

minimum a 2500 elérhetőségét 

jelenthetné, de erre kereskedni nem a 

legjobb hozammal kecsegtet a 

kockázathoz képest.  

 

Ellenállások: 2344; 2500; 2656;  

Támaszok: 2106; 2031; 1875. 

Russell 2000 
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DAX, napi: A csökkenő trend tört, réssel 

indult el az emelkedés két hete, 

amelynek az ereje vérszegénynek 

mondható. 

 

A felső rés is nyitva maradt 15 800 

környékén, így együtt egy felfele és egy 

lefele mutató rés kombináció 

bizonytalan szituációt jelez.  

 

A vastag zöld ideális trendvonal lefele 

törése okozhat újabb csökkenő 

hullámot.  

 

Nehéz kereskedésre számíthatunk, ha 

elérnénk a mindenkori csúcsot, komoly 

potenciál felfele nem látható.   

 

Ellenállások: 16 250; 16 875.  

Támaszok: 13 750; 13 125; 12 500. 

DAX 
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SXXP, napi: Az újabb emelkedő hullám 

itt is a csúcsközelben halhat el.  

 

Új csúcsra is futhat, de a bizonytalanság, 

a kialakult mintát illetően ezeken a 

szinteken már jelentősen megnőtt.  

 

Az új vastag zöld emelkedő trendvonal 

törése lesz majd a következő csökkenő 

hullám indulásának a jele.  

 

Erős támasz szintek csak mintegy 15%-

kal a tetőpont alatt, 375 környékén 

húzódnak. 

 

Ellenállások: 484,38; 500 

Támaszok: 375; 343,75. 
 

Stoxx 600 (SXXP) 
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EEM, napi: A fő trend még mindig egy 

hosszabb korrekciós fázist jelez, amin 

belül láthatunk egy újabb emelkedő 

hullámot.  

Az elmúlt hetek mozgása a legnagyobb 

bizonytalanságot ennél az elemzett 

indexnél jelzi, hiszen a csapkodás, 

oldalazás, alapvetően egy hosszabb 

korrekciós fázison belül, nagyon nehéz 

kereskedési feltételeket mutat.  

 

A fő trend addig maradhat korrekciós 

fázisban, amíg a piros szaggatott 

trendvonal alatt van az index (53,13).  

 

Majd ennek a vonalnak a törése felfele 

lehet a régóta tartó korrekciós fázis 

megfordulására utaló jel, addig pedig a 

50-53,13 közötti oldalazásra 

számíthatunk.  

 

Ellenállások: 56,25; 62,5; 68,75. 

Támaszok: 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: 2021.10.25. 
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