
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemzetközi indexek– 

technikai elemzés 
2022.06.13. 

 Az elmúlt néhány hét beszűkült mozgásaiból a kedvezőtlen amerikai inflációs 

adatok erős eladási hullámot indítottak el. A fő csökkenő trendek nem változtak, 

és az esések dinamikáját látva akár új mélypontok is jöhetnek. Új swing 

mélypontok ütése esetén időben tovább tolódik a fordulási esély. Egyelőre tehát 

rövid távon a további esésnek van nagyobb tere, nem érdemes még a vételeket 

keresni, mert csak kisebb korrekciós hullámoktól eltekintve a fő trend még erősen 

lefele mutat. Amíg az ideális eső trendek nem törnek, vagy az esésekben nem 

látunk egy magasabb mélypontot, addig csak kis esély nyílhat a long oldalon.  
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S&P500, napi: Beragadt a mozgás az 

elmúlt héten a 4063-as szint és a felülről 

meghatározó ideális csökkenő trend 

közé, amelyből a kedvezőtlen inflációs 

adatok hatására letört, folytatva a fő 

csökkenő trendet.   

 

Egy rést is hagyott lefele, ami szintén 

erőre utal az eladói oldalon. 

 

Lefele nyitott, új mélypont könnyen 

jöhet, következő szint 3750 is meglehet.  

 

Amíg a vastag piros ideális trendvonal 

nem törik, addig komolyabb potenciál 

nem mutatkozik felfele.  

 

Ellenállás: 4375; 4688; 4843,8; 5000 

Támaszok: 3906 3750. 

S&P500 
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Nasdaq 100, napi: Ez az index is letört a 

beszűkülésből, így a 12 500 alatt nyitottá 

vált lefele.  

 

Új mélypont is jöhet, a 11 250 vagy a 

10 000 nevezhető meg erős természetes 

szintnek.  

 

Amíg a piros vastag ideális csökkenő 

trendvonal nem törik, addig komolyabb 

emelkedésre nincs esély.   

 

Ellenállások: 16 250; 16 875; 17 500. 

Támaszok: 11 875; 11 250; 10 000. 

Nasdaq 100 
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Russell 2000, napi: Az enyhe fő eső 

trenden belüli korrekciós fázis véget 

érhet gyorsan a csütörtökön kezdődött 

eséssel. 

 

A vastag zöld trendvonal letörése teret 

nyithat egy új mélypont felé. A márciusi 

mélypont minimum elérhető lehet. 

 

A piros eső trendvonalat érdemes 

követni, amikor majd azt töri jöhet majd 

erősebb hullám felfele, de ez időben 

tolódik.  

 

Ellenállások: 2188; 2343; 2500; 2578. 

Támaszok: 1719; 1562. 

Russell 2000 
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DAX, napi: Hiába ment ki felfele a 

csökkenő trendből, a forgalmi adatok 

jelezték, hogy itt semmilyen vételi erő 

nincs.  

 

A gyors múlt hét végi esés máris az 

emelkedő trendvonalat tesztelte 13 750-

nél. Ennek a letörése további teret 

nyithat, a korábbi mélypontok felé.  

 

A 12 500 környéke elérhető lehet, vételi 

pozíciót felvenni nem érdemes még.  

 

Ellenállások: 15 000; 16 250; 16 875.  

Támaszok: 12 500; 11 250; 10 000. 

DAX 
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SXXP, napi: A csökkenő trendvonal 

kitartott, az újabb leszakadás miatt új 

mélypont is a pakliban lehet.  

 

A 437,5 vált erősebb ellenállássá ezzel az 

eséssel, ez lenne a vízválasztó a long és 

a short oldal között.  

 

Addig amíg a piros vastag trendvonal 

alatt van a görbe, addig a long oldali 

kereskedés nem tud érvényesülni.  

 

Új mélypont is benne lehet, ebből a 

mintából még további csökkenés jöhet.  

 

Ellenállások: 468; 500; 531,25. 

Támaszok: 406; 375; 343,75. 
 

Stoxx 600 (SXXP) 
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EEM, napi: A rövid emelkedő hullám 

trendje megtört a rossz nemzetközi 

hangulat miatt, de ettől még akár 

magasabb mélypontot is üthet a görbe.  

 

Ha új mélypontra megy, akkor időben 

újra későbbre tolódik egy long pozíció 

lehetősége. Egy magasabb mélypont 

lehet képes fordítani a képen, amihez a 

vékony piros vonalat kell ehhez áttörni 

felfele. 

 

A felső piros szaggatott trendvonal 

törése kellhet majd a hosszú távú 

változáshoz, de ez időben még messze 

lehet. 

 

Ellenállások: 50; 53,13; 56,25. 

Támaszok: 40,63; 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:  
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