
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áru és nyersanyagok – 

technikai elemzés 
2022.06.16. 

 A két nemesfém esetében nem történt átütő változás, még mindig a csökkenő 

trendben vannak és a kisebb emelkedő hullámok csak visszatesztelésnek minősültek. 

Az olaj az idei csúcsa alatt kezd újra lefordulni, akár az emelkedő trendje is törhet. A 

gáz árfolyama nagyot esett, megtörve az eddigi emelkedő trendjét. A réz 

árfolyamemelkedése sem bírta a fő trendet megváltoztatni, akár új mélypontra is 

eshet. A búza is korábban került csökkenő trendbe, amelyet még mindig tart, de 

hamarosan döntési szituáció jöhet. A kukorica is még konszolidációs mozgást végez, 

itt is döntési szituációhoz közelít a fő trendvonalak által behatárolt szűkülés miatt. 
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Arany  

 
 

Arany, napi: Az 1875 harmadszor is 

visszadobta az árfolyamot, ami 

méretes eső gyertyát hozott a héten. 

De esni sem tud igazán, az 1812,5 

környéke, mint természetes támasz, 

máris megállította az esést.  

 

Amíg nem kerül vissza az 1875 fölé, 

addig benne van a pakliban az 1750 

tesztelhetősége is, hiszen a trend 

csökkenő, ennek a megváltozásához 

még időre lehet szükség.  

 

Amíg a hosszú távon meghatározó 

felső piros trendvonalat nem töri át 

felfele, addig komolyabb tere az 

emelkedésnek nem valószínű, hogy 

tud nyílni.  

 

Ellenállások: 1937,5; 2000; 2063; 

2125. 

Támaszok: 1812,5; 1750; 1687,5. 
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Ezüst  

 
 

Ezüst, napi: Ez a görbe is még mindig 

gyenge képet mutat.  

 

A fő trenden belüli ellentrend is 

megtört lefele, ami szintén tolja 

időben a long lehetőségét.  

 

Mivel tartósan a 21,88 fölé nem tudott 

visszakerülni, és a csökkenő 

trendvonal is időben távolabb van, 

ezért a vételi pozíciók felvételével 

még ráérünk.  

 

Tartós fordulat tehát még odébb 

lehet, újabb emelkedő hullám majd a 

vastag piros csökkenő trendvonal 

felett indulhat.  

 

Ellenállások: 25; 26,56; 28,125.  

Támaszok: 20,31; 18,75. 
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WTI olaj  

 
 

WTI olaj, napi: Az emelkedő trend 

törése napirenden és az előző csúcs 

alatt fordulgat lefele a görbe.  

 

A vékony zöld trendvonal törése 

lefele korrekciós fázist hozhat.  

 

A 93,75-100-as zónában van erős 

támasz, ennél lejjebb rövid távon nem 

látszik. 

 

Ellenállások: 125; 131,25; 137,5. 

Támaszok: 93,75; 87,5; 75; 62,5; 

56,25. 

 

  



 

 
 

www.otpresearch.com 
 

TECHNICAL ANALYSIS  16 JUNE 2022  

 

 

Földgáz  

 
 

Földgáz, napi: A múlt heti fokozott 

volatilitás és a forgalom csökkenése 

végülis a héten trendtöréshez 

vezetett.  

 

Felül a 9,38-as szint környéke lett 

erős ellenállás, lefele a korábbi 

sávtető lehet támasz 5,47 körül.  

 

Ha vissza is tesztelné a letörési 

szintet, az még nem számítana pozitív 

jelnek, inkább eladási helyeket 

érdemes keresni, amíg a piros 

trendvonal alatt van a görbe.  

 

Egy korrekciós fázis után kaphatunk 

jobb long beszállási pontot  az 5,47-

6,25 közötti zónában.  

 

Ellenállások: 9,375; 10,15. 

Támaszok: 6,25; 5,469; 4,688. 
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Réz  

 
 

Réz, napi: A fő csökkenő trenden 

belüli ellentrendet letörte újra a 

görbe, ezzel jelezve, hogy a fordulat 

még távolabb lehet.  

 

Új mélypontra is mehet, 3,906 

környékén várná erősebb támasz.  

 

Amíg a piros vastag vonal alatt van, 

addig rövid távon sem tud 

emelkedőbe váltani. Később a vékony 

piros okozhat trendszerű emelkedést.  

 

Ellenállások: 4,6875; 5,07; 5,27. 

Támaszok: 3,906; 3,71. 
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Búza  

 
 

Búza, napi (cent): Még mindig 

csökkenő trendben van.  

 

Alacsonyabb csúcs után letörte a 

meghatározó emelkedő trendet 

három hete.  

 

Amíg az ideális csökkenő trendvonal 

alatt van, addig nem fog tudni 

megfordulni. Ettől függetlenül 1000 

körül már lehet egy kisebb megállási 

lehetőség.  

 

A 875 környéki szinteken találni csak 

erősebb támaszokat.  

 

Ellenállások: 1250; 1375; 1437,5. 

Támaszok: 1000; 938; 875. 
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Kukorica  

 
 

Kukorica, napi (cent): Továbbra is egy 

konszolidációs mozgást végez az év 

eleji jelentős emelkedés után.  

 

A fő trendvonal még felfele mutat, de 

már felülről is be lehet húzni azt az 

ideális csökkenő trendvonalat, 

amelynek a törése kellene egy újabb 

emelkedő hullámhoz. 

 

A 688 természetes szint is tesztelhető 

lehet emiatt, itt dőlhet el az emelkedő 

trend sorsa. 

 

A piros csökkenő trendvonal felett 

indulhat majd újabb long trend.  

 

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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