
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áru és nyersanyagok – 

technikai elemzés 
2022.05.05. 

 Úgy tűnik, az esések után újra rövid emelkedő pályára állhatnak a nemesfémek. A réz 

árfolyama is kis korrekcióba kezdhet a csökkenés után. Az olaj egy szűkülésben 

mozog, de újra enyhe emelkedő pályára állhat, nem kellene neki sok, hogy vételi 

jelzést adjon. A gáz ára viszont az új csúcs miatt is ép emelkedő trendet mutatott 

eddig is. A búza egy szűkülés után újra kereskedési jelzés közelében, egy emelkedő 

nap elég lehet az újabb növekedéshez. A kukorica jobban festett előtte is, még lenne 

tere felfele. Rövid távra érdemesebb pozíciókat nyitni, mert kiszámíthatatlan politikai 

és gazdasági környezet uralja a piacokat. 
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Arany  

 
 

Arany, napi: Kritikus helyről 

kapaszkodik vissza az árfolyam, mivel 

az 1875 alatti szinteken is volt kis 

ideig.  

 

Minden azon múlik a long trend 

szempontjából, hogy képes-e az 1875 

felett maradni. Ez a vízválasztó a long 

és a short oldal között.  

 

Az 1875 alatt gyakorlatilag az 1750 

környékére tehetőek le a vételi 

szintek, de ha nem esik el, akkor 

maradhat az erőgyűjtés a 1875 -2000 

közötti sávban. És majd később egy 

szűkülés után jöhet tartósabb 

trendszerű elmozdulásra utaló jelzés.  

 

Ellenállások: 2063; 2125. 

Támaszok: 1813; 1750; 1687,5. 
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Ezüst  

 
 

Ezüst, napi: A három hónapos 

emelkedő trend törése óta 

folyamatos eladói nyomás mellett 

közelítette meg a 21,88 környéki 

támasz zónát.  

 

Ez egy nagyon fontos szint, mert ha 

elesne, akkor további új mélypontok 

jöhetnének.  

 

A tegnapi nap viszont megfordult a 

görbe, és korrekcióba kezdhet. Ennek 

ellenére, amíg a felső piros ideális 

csökkenő trend él, addig nem fog 

tudni komolyabb emelkedésnek tere 

nyílni.  

 

Újabb emelkedő hullám majd a 

vastag piros csökkenő trendvonal 

felett indulhat.  

 

Ellenállások: 26,56; 28,125.  

Támaszok: 21,88; 20,31; 18,75. 
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WTI olaj  

 
 

WTI olaj, napi: A szűkülés hamarosan 

véget ér, így az oldalazásból jelzést 

kaphatunk majd. 

 

Alul a 93,75-ös szint számít 

vízválasztónak, ez gyakorlatilag nem 

eshet el, míg felül a 106,25 fölé zárás 

hozhat változást és egy újabb 

emelkedő hullámot. 

 

A piros vékony trendvonalat lesz 

érdemes figyelni, mert ha ma meg 

tudna ez törni, akkor egy kis 

emelkedő hullám indulhat.  

 

Ellenállások: 125; 131,25; 137,5. 

Támaszok: 93,75; 87,5; 75; 62,5; 56,25, 

50. 
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Földgáz  

 
 

Földgáz, napi: A 6,25 visszatesztelése 

után folytatódott a trend. Mivel új 

csúcsot ütött, így ép az emelkedés.  

 

Következő komolyabb ellenállás a 

9,375-ös szint környékén található.  

 

A 7,813 alá zárás után jöhetne egy kis 

lefele kör, de a 6,25 alá így sem lenne 

levárható egy esés.  

 

Ellenállások: 9,375; 10,15. 

Támaszok: 6,25; 5,469; 4,688. 
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Réz  

 
 

Réz, napi: Hosszú idő után tört meg 

az emelkedő trend két hete. 

 

Ezzel rövid távra csökkenő hullámba 

került az árfolyam. 

 

A piros vastag ideális vonalat lehet 

érdemes figyelni, amíg ez nem törik 

felfele, addig komolyabb emelkedési 

lehetőség valószínűleg nem fog 

indulni. 

 

Kicsit túladott volt két napja, ami kis 

korrigálást hozhat, de tartósabb 

fordulathoz a csökkenő trendvonal 

törésére lenne szükség. 

 

Ellenállások: 4,6875; 5,07; 5,27. 

Támaszok: 4,1015; 3,906. 
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Búza  

 
 

Búza, napi (cent): Ez a mozgás 

folytatódó szűkülésnek nevezhető.  

 

Az 1125 fölé zárás lehetne vételi jel, 

ebben az esetben válna a mozgás újra 

trendszerűvé. 

 

Az 1000 alá zárás problémás, akkor a 

szűkülésből lefele indulna el.  

 

Hamarosan döntési szituáció jöhet. 

 

Ellenállások: 1250; 1375; 1437,5; 

1500. 

Támaszok: 1000; 938; 875; 813; 750.  
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Kukorica  

 
 

Kukorica, napi (cent): A 812,5 alatti 

szinteken oldalaz, enyhe kimerülésre 

utaló jelek mellett.  

 

Mivel feltapadt a 812,5-nél található 

természetes szintre, ezért akár át is 

viheti ezt az ellenállást elérheti a 875-

öt is akár.  

 

A fő trend tehát emelkedő, 

hamarosan a 688-as természetes 

szintnél húzódik a trendvonal.  

 

A 750 körüli oldalazás egy zászló 

formációt alakított ki (egy 

trenderősítő alakzatot jelenthet), 

amiből a számított érték a 875 

környékét célozhatja meg. 

 

Ellenállások: 875; 937,5. 

Támaszok: 688; 625; 563; 500; 437,5 
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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 
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