
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áru és nyersanyagok – 

technikai elemzés 
2022.05.19. 

 A két nemesfém folytatta a lejtmenetet, még erős mélypont elérésére utaló jelzést 

nem láttunk. Az olaj árfolyamának oldalazása még nem ért olyan fázisba, hogy 

segítse az iránymutatást. Még néhány napra szükség lenne, hogy a hosszabb kép 

tisztuljon. A gáz árfolyama alacsonyabb csúcs mellett kimerülésre utaló jeleket kezd 

adni, amiből korrekciós fázis jöhet. A réz áresése túladottá tette, így kis megállás 

jöhet korrekcióval. A búza még emelkedő trendben, de jöhetnek benne korrekciós 

fázisok. A kukorica szűk sávban oldalaz a fő emelkedő trendben, még nem eldöntött, 

hogy folytatja-e a növekedést, vagy korrekciós fázist alakít ki.  
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Arany  

 
 

Arany, napi: Az 1875 volt kritikus 

vízválasztó hely a long és a short 

oldal között. Ezt több, mint egy hete 

letörte átlagos forgalom mellett. 

 

Akkor változhatna újra a rövid lefele 

trend, ha esetleg vissza tudna 

kapaszkodni az 1875 fölé. Addig 

pedig, lefele nyitott. A lejjebb 

található vízszintes támasz szintek 

bármelyike megállíthatja, úgymint 

1812,5 vagy 1750. 

 

Hamarosan túladott lehet, ami 

megállást hozhat, de tartós 

fordulatra még várni kell. 

 

Ellenállások: 2063; 2125. 

Támaszok: 1750; 1687,5. 
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Ezüst  

 
 

Ezüst, napi: A trend törése óta a 

21,88-as szint alá kerülés hozott némi 

javulást a vételi oldalon.  

 

A túladottságból kisebb korrekciós 

fázis láthattunk, de ez még arra nem 

volt elegendő, hogy a 21,88 fölé 

visszakerüljön, így csak a letörés 

utáni visszatesztelésnek számít a 

mozgás.  

Tartós fordulat még odébb lehet. A 

probléma az, hogy a csökkenéseket 

meghatározó trendvonal nagyon 

messze van, vagyis sok idő lehet, mire 

összeáll úgy a kép, hogy ebből egy 

emelkedő minta bontakozhasson ki.  

 

Újabb emelkedő hullám majd a 

vastag piros csökkenő trendvonal 

felett indulhat.  

 

Ellenállások: 26,56; 28,125.  

Támaszok: 20,31; 18,75. 
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WTI olaj  

 
 

WTI olaj, napi: Megint lefordult a 

megindulás után, így még mindig 

inkább oldalazásnak tekinthető ez a 

mozgás. A trendjelző indikátor 

alacsony értéke is erre utal. 

 

Ha nem fog tudni hamarosan a 112,5 

fölé menni és ott is maradni, akkor 

újra a 93,75 említhető meg, mint 

tesztelhető szint a sáv alján. 

 

Nem eldöntött még az irány, néhány 

nap és többet tudhatunk.  

 

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 mostani emelkedő 

hullám úgy tűnik már alacsonyabb 

csúcsot üthet, ami megint annak a 

jele, hogy ezeken a szinteken az 

emelkedés limitált lehet, a 

hozamlehetőség a long oldalon 

szerénynek tűnhet.  

 

Egy korrekciós fázisnak lehet 

nagyobb esélye, ami a 6,25.ös szintet 

célozhatja meg újra. Felülről pedig a 

8,59 számít ellenállásnak. 

 

Ellenállások: 8,59; 9,375; 10,15. 

Támaszok: 6,25; 5,469; 4,688. 
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Réz  

 
 

Réz, napi: A csökkenő trend ép és 

egészséges, egyelőre semmi jelét 

nem látni egy komolyabb fordulat 

lehetőségének.  

 

A piros vastag ideális vonalat lehet 

érdemes figyelni, amíg ez nem törik 

felfele, addig komolyabb emelkedési 

lehetőség valószínűleg nem fog 

indulni. 

 

Már belépett a túladott zónába, 

vagyis kisebb korrekciók már 

jöhetnek, de komolyabb 

emelkedéshez még nem állt össze a 

minta. 

 

Ellenállások: 4,6875; 5,07; 5,27. 

Támaszok: 4,1015; 3,906. 
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Búza  

 
 

Búza, napi (cent): A szűkülésből 

felfele indult el több, mint egy hete. A 

túlvettség tegnap korrekciót okozott, 

de még kitart a trendszerűség, még 

egy nap esés is beleférhetne a az 

emelkedő mozgásba.  

 

A trend emelkedő, az 1125 számít 

támasznak, ezen szint alá nem 

szabadna mennie, különben 

megtörne a növekedés. 

 

Ellenállások: 1375; 1437,5; 1500. 

Támaszok: 1125; 1062; 1000. 
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Technikai elemző 

Kukorica  

 
 

Kukorica, napi (cent): A 812,5 és a 781 

közötti szinteken oldalaz, enyhe 

kimerülésre utaló jelek mellett.  

 

A fő trend még felfele mutat, ezen 

belül lenne tere lefele egy 

korrekciónak a 688 természetes szint 

felé, ahol az emelkedő trendvonal 

húzódik.  

 

Mivel korábban a 750 körüli oldalazás 

egy zászló formációt alakított ki (egy 

trenderősítő alakzatot jelenthet), 

ezért a számított érték a 875 

környékét célozhatja meg, és ez a 

verzió is még életképes, hacsak a 81 

alá nem jön le.  

 

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:  
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