
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi indexek– 

technikai elemzés 
2022.01.24. 

 Az elmúlt héten törtek az utolsó támaszok és emelkedő trendek. Igen erős eladási 

oldalt lehetett látni, a disztribúciós napok egymást követték, főleg az amerikai 

piacokon.  

Erősebb támaszok a jelenlegi szintektől jóval lejjebb vannak szinte minden 

esetben, hiszen a tetőpontokhoz képest csak 15-20%-kal lejjebb találhatjuk az első 

komolyabb támaszokat.  

Mivel trendszerű eséseket mutatnak a görbék, ezért az extrém túladottság és a 

magas trendjelző indikátor értékeknél lehet erős aljpontok ütésére számítani.  
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S&P500, napi: A múlt heti esések fontos 

változást mutatnak. Meghatározó 

szintek és trendek törtek.  

 

A csökkenő mozgás is trendszerű lett, így 

a hosszabb emelkedő trend ezzel véget 

érhetett és korrekciós fázis kezdődött.  

 

Az ideális csökkenő trendvonalat 

érdemes követni, amíg alatta van az 

index, addig él a csökkenő trend.  

 

A korrekció mértéke szerint a 4375 már 

majdnem elérve, de a 4063 lehet a célja 

az esésnek.  

 

Ellenállás: 4843,8; 5000 

Támaszok: 4375; 4218; 4063; 3750. 

S&P500 
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Nasdaq 100, napi: Az emelkedő trend 

törése utáni visszatesztelés megalapozta 

a további esést két hete.  

 

Jelentős disztribúció mellett szórták a 

papírokat, kiemelkedő volt a forgalom. 

 

A csökkenés trendszerűséget mutat, 

vagyis erő inkább már lefele mutatkozik.  

 

Máris megérkezett és kicsit túladott is 

lett a 14 375-ös támasznál. 

 

A korrekció előtt van még tér, hiába 

túladott.  

 

Long pozíciókat csak rövid távra és szűk 

stoppal érdemes nyitni, mert még 

trendszerű emelkedéssel korai 

kalkulálni.  

 

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, ami 

erősítette a lefele mutató képet.  

 

A múlt hét pedig már a trendszerű 

valódi esésről szólt.  

 

Az ideális csökkenő trend a 

meghatározó, amíg a piros vastag alatt 

van a görbe, addig a kisebb emelkedési 

szakaszok csak a fő csökkenő trenden 

belüli korrekciónak számítanak.  

 

A 2106 letörésével az 1875 alatti 

zónában adódik a célár.  

 

Még volna hely az esés irányába, ezért a 

vételek keresése később lehet aktuális a 

túladottság ellenére. Felülről a 2106 

már ellenállás, ez lehet 

visszatesztelhető. 

 

Ellenállások: 2106; 2500; 2578; 2656;  

Támaszok: 1875; 1719. 

Russell 2000 
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DAX, napi: Egy széles sávkereskedés 

jellemezte az elmúlt félévet.  

 

Az utolsó swing alj és tetőről berajzolt 

ideális trendvonalak közé szorult a 

mozgása.  

 

Ebből fog valószínűleg kimozdulni 

lefele. 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. Lejjebb csak a 13750 körül várná erős 

támasz.  

 

A mozgás most kezd trendszerű lenni 

lefele, nem érdemes kockáztatni, a 

vételekkel kivárni érdemes.  

 

Ellenállások: 16 250; 16 875.  

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

12 500. 

DAX 
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SXXP, napi: A rövid emelkedő trend is 

tört, így tér nyílt az esés irányába és 

trendszerű esést is jelez a görbe.  

 

Egy rést hagyott lefele az index, erőt is 

lefele mutat inkább, nem érdemes a 

long oldalt keresni.  

 

A fő swing tetőpontok és aljpontok 

sorozatában még csak ezután várható 

változás, így adhat még jó short 

szituációt később, ha az esésből majd 

egy alacsonyabb tetőpont ütése jön.  

 

Még csak nem is túladott az index, itt 

még lehet lefele tér. 

 

Abban nem történt változás, miszerint a 

468,75 alatt nyílhat nagyobb tér lefele. 

 

Ellenállások: 500; 531,25. 

Támaszok: 437,5; 375; 343,75. 
 

Stoxx 600 (SXXP) 
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Technikai elemző 

 

EEM, napi: A múlt heti nekirugaszkodás 

továbbra is kevés volt ahhoz, hogy átütő 

változást hozzon. Abban továbbra sincs 

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 az emelkedő 

napokhoz trendszerű mozgás kellene 

társuljon.  

 

A múlt heti próbálkozás elhalt, de 

amikor ilyen szituációk felütik a fejüket, 

akkor a következő lehetőségek már 

nagyobb potenciállal rendelkezhetnek.  

 

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: 2022.01.24. 
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