
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi indexek– 

technikai elemzés 
2022.01.17. 

 Az elmúlt heti kereskedések is abba az irányba mutattak, hogy az eladási oldalak 

erősödtek, disztribúciós napok egyre nagyobb arányban vannak jelen a 

kereskedésben. Ezek is inkább azt mutatják, hogy profitrealizálások és a 

részvénykitettségek csökkentése jelent meg hangsúlyosabban a börzéken.  

Ez nem azt jelenti, hogy egyből komoly eséssel kellene számolni, de egyre több 

jelzést kapunk a hosszú long időszak végére és a formálódó korrekciós fázisra.  

Erősebb támaszok a jelenlegi szintektől jóval lejjebb vannak szinte minden 

esetben. El is várható lenne, hogy a tetőpontokhoz képest 15-20%-kal lejjebb is 

láthassuk majd a görbéket.  

A long oldali belépések továbbra sem tartalmaznak már komoly 

hozamlehetőséget. Az eladási oldalon is látni már belépési szituációkat, de csak 

rövid távra érdemes ezekkel is kalkulálni. 
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S&P500, napi: Hektikus kereskedés 

ellenére komoly esés még nem jött.  

 

A long oldali kereskedés szempontjából 

már több tényező is óvatosságra int.  

 

A vékony zöld trendvonal felett van még 

az index, de egyre közelebb a törése.  

 

Nagyobb esélye a szétterülési szakasz 

kibontakozásának van, amely egy széles 

oldalazást hozhat.  

 

Amikor majd a meghatározó vékony zöld 

emelkedő trendvonal is törik, akkor a 

short oldali kereskedésre érdemes 

fókuszálni, 15-20%-os esés minden gond 

nélkül benne van a pakliba.  

 

Még két hét és már a 4531-es természetes 

szintre emelkedik fel a trendvonal, így ez 

a szint lehet majd a vízválasztó a long és 

a short oldal között.  

 

Ellenállás: 4843,8; 5000 

Támaszok: 4375; 4218; 4063; 3750. 

S&P500 



     
 

www.otpresearch.com 

 

NEMZETKÖZI INDEXEK - TECHNIKAI ELEMZÉS - 2022.01.17. 

 

 

 

 

 

  

 

Nasdaq 100, napi: Az emelkedő trend 

törése utáni visszatesztelést láthattunk a 

múlt héten.  

 

A rövid trend lefele tűnik erősebbnek. A 

csökkenés trendszerűséget is mutat, 

vagyis erő inkább már lefele mutatkozik.  

 

Minden emelkedési kísérletben inkább a 

short jelzéseket érdemes keresni.  

 

Vételi oldalt a kis hozamlehetőségek, 

növekvő kockázatok jellemzik. 

 

A korrekció előtt van tér, erős támaszok a 

14375-től kezdődnek.  

 

Ellenállások: 16 875; 17 500. 

Támaszok: 14 375; 13 750 12 500; 12 188; 

11 875. 

Nasdaq 100 
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Russell 2000, napi: Az index már 

december elején törte az emelkedő 

hosszú trendet. Azóta már kétszer 

tesztelte vissza a letörési szintet és az 

ideális csökkenő trendvonalat. 

 

Az év elején indult csökkenés új több 

hónapos mélypontra is leviheti az 

indexet.  

 

Az ideális csökkenő trend a 

meghatározó, amíg a piros vastag alatt 

van a görbe, addig nagyobb esélye az új 

mélypontok elérésének van.  

 

A 2106-nál húzódó támasz, mint a 

korábbi sáv alja alatt nyílhat tér. Ezen 

támasz törése esetén a 1875 alatti 

zónában lehet a célár.  

 

Vételeket még nem érdemes keresni, 

jelentősen megnőttek a további esés 

kockázatai.  

 

Ellenállások: 2500; 2578; 2656;  

Támaszok: 2031; 1875; 1719. 

Russell 2000 
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DAX, napi: Erősebb eladási napokat látni 

az utolsó két hétben. A sáv tetejéről 

lefordult megint az index, így a tartósabb 

emelkedésre nem érdemes készülni. 

 

Ez a minta inkább utal sávkereskedésre, 

mint trendszerű elmozdulás 

lehetőségére. 

 

A múlt hét vége fele történt lefordulás 

leviheti az indexet a széles sáv aljára is.  

 

Alul a 15 000-es szint vízválasztó a long 

és a short oldal között, alatta nyílhatna 

tér. Felül a korábbi csúcs környékén, 

16 250 körül várhatja ellenállás.  

 

Ellenállások: 16 250; 16 875.  

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

12 500. 

DAX 
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SXXP, napi: Egy rést hagyott lefele az 

index másfél hete, erősebb eladási 

napokat láthattunk. 

 

A rövid kép lefele mutat, nem érdemes a 

long oldalt keresni.  

 

Egy ilyen széles mintában még elég sok 

időre van szükség ahhoz, hogy egy teljes 

fordulós alakzatot formáljon a mozgás.  

 

Természetesen ettől függetlenül a long 

oldali belépés már nem rendelkezik 

megfelelő hozamlehetőséggel, a short 

oldali esélyekkel pedig csak rövid távra 

érdemes kalkulálni. 

 

Abban nem történt változás, miszerint a 

468,75 alatti tartós állapot további teret 

nyitna lefele.  

 

Ellenállások: 500; 531,25. 

Támaszok: 437,5; 375; 343,75. 
 

Stoxx 600 (SXXP) 
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Technikai elemző 

 

EEM, napi: Az elmúlt négy nap 

emelkedése bizakodásra adhat okot, 

enyhe fordulatra utaló jelek jelentek 

meg.  

 

Abban viszont nem történt változás, 

miszerint a felső piros szaggatott 

trendvonal törése kellhet a tartós és 

trendszerű fordulathoz (53,13 fölé 

kerülés). 

 

Mindaddig amíg a csökkenő trend fölé 

nem tud kerülni, addig csak jóval lejjebb 

43,75 körül van erős támasz. Tartós 

fordulós mintához még néhány 

megerősítő napra lenne szükség. 

 

Ellenállások: 53,13; 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: 2022.01.17. 
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