
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi indexek– 

technikai elemzés 
2021.11.29. 

 A piacok belső szerkezete már két hete elkezdte jelezni, hogy hiába vannak új 

csúcson az indexek, az emelkedésekben már nincs erő. Magukban hordozták már 

ezek a minták, szituációk egy újabb több hetes korrekció esélyét. A múlt hét elején 

az európiai piacok egyértelmű eladási jeleket adtak, míg az amerikai részvények 

csak pénteken követték európai társaikat. Ebből az ütésből már nem valószínű, 

hogy gyorsan felállnak a tőzsdék és megint új csúcsra futnak. A jelenlegi 

szintektől még lejjebb találunk erős támaszokat, de azon is érdemes lehet 

elgondolkozni, hogy nem e hosszabb távú tetőpontokat láttunk, ami még jó ideig 

nem kerül meghaladásra. 

Vételekkel érdemes kivárni, hiába tűnnek kicsivel lejjebb csábítónak a részvények, 

a hozamlehetőségek szerények a jelenlegi árakon.  
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S&P500, napi: A múlt héten már 

jelentősen csökkent az ereje a piacnak, és 

elég volt egy szikra a komoly eséshez.  

 

A rövid trendet meghatározó trendvonal 

is tört, így korrekcióra készülhetünk.  

 

A 4531 környékén található természetes 

szint az első támasz, de nem úgy tűnik, 

hogy ez egy jó long beszálló hely lehet. 

Inkább a hosszabb távú meghatározó 

vékony zöld vonal (4375) lehet erős szint.  

 

A biztosabb long beszálló helyet az 

ideális vastag piros vagy a vékony piros 

trendvonal törése hozhatja. Egy 

visszatesztelés rövid távon eladási hely 

lehet a tetőpontra tett stoppal.  

 

Ellenállás: 4687,5; 4843,8. 

Támaszok: 4375; 4218; 4063; 3750. 

S&P500 
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Nasdaq 100, napi: A múlt héten többféle 

minta alapján is már megjelentek 

gyengülésre utaló jelek, és a várt 

lefordulás is elindult.  

 

A hosszabb képen a vékony zöld 

emelkedő trendvonal törése (15 625) 

pedig komolyabb korrekció elindulását 

jelenthetné.   

 

A piros csökkenő trendvonalak lehetnek 

a trend meghatározói, amíg alattuk lesz 

az árfolyam, addig a long oldali 

kereskedés nem ajánlott. 

 

Ellenállások: 16 875; 17 500. 

Támaszok: 15 000; 13 750 12 500; 12 188; 

11 875. 

Nasdaq 100 
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Russell 2000, napi: A 2344 körüli szint 

alá bukott a múlt héten a görbe, ezzel 

világossá vált, hogy behalt az 

emelkedési kísérlet. 

 

Az ideális trendvonalat tesztelte már 

pénteken az árfolyam, egy eső nap már 

elég lehet a töréséhez, amire az 

elkövetkező napokban megnőtt az 

esély.  

 

A vételt jóval lejjebb érdemes időzíteni, 

vagy majd az ideális piros csökkenő 

trendvonalak felfele áttörése esetén 

lehetnek aktuálisak.  

 

Ellenállások: 2500; 2578; 2656;  

Támaszok: 2106; 2031; 1875. 

Russell 2000 
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DAX, napi: A múlt hét elején már erős 

eladási jelzések jöttek, de a pénteki nap 

adta meg a long trendnek a 

kegyelemdöfést.  

 

A vételi oldalon kivárás ajánlott, 

korrekciós fázis jöhet. A vételi szintek 

jóval lejjebb kerültek. 

 

A berajzolt ideális csökkenő trendvonal 

határozhatja meg a csökkenő trendet.  

 

Amíg alatta lesz az árfolyam, addig a 

long oldalon nem tud nagyobb 

lehetőség nyílni.  

 

Ellenállások: 16 250; 16 875.  

Támaszok: 15 000; 14 375; 13 750; 13 125; 

12 500. 

DAX 
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SXXP, napi: Erőteljes lefordulás már két 

héttel ezelőtt megindult, de a múlt hét 

elején nyitott réssel nyomatékosította 

az index, hogy korrekció jön.  

 

A pénteki erős csökkenő gyertya 

áttörést hozhat és nagyobb korrekció 

megindulását jelezheti. 

 

Kisebb emelkedés sem hoz valószínűleg 

változást, így a vételi oldalon csak 

később és lejjebb lehet érdemes majd 

próbálkozni.  

 

A vastag piros ideális csökkenő 

trendvonal követése lehet ildomos, 

amíg alatta lesz az index, addig a long 

oldali beszállás nem támogatott.  

 

Ellenállások: 500; 531,25. 

Támaszok: 437,5; 375; 343,75. 
 

Stoxx 600 (SXXP) 
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EEM, napi: A pénteki naptól függetlenül 

is már hónapok óta rosszul nézett ki a 

görbe.  

 

A múlt hét végén látott esés - hiába vált 

túladottá egyből - erőt mutatott, teret 

nyithatott lefele.  

 

A mozgás addig maradhat korrekciós 

fázisban, amíg a piros szaggatott 

trendvonal alatt van a görbe (52).  

 

Erős támasz a 43,75 körül van, 

valószínűleg nem is érdemes ezen szint 

előtt vételen gondolkodni.  

 

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: 2021.11.29. 
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