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Az elmúlt héten beindult újra az esés a kedvezőtlen amerikai inflációs adatok hatására. Jelentős eladási 

hullám söpört végig a világban, és valószínűleg még nem láttuk a végét ennek. 

 

A vételi oldalon mindaddig nem érdemes keresgélni amíg a hosszabb meghatározó ideális csökkenő 

trendvonalak nem törnek, mert az emelkedések csak korrekciónak számítanak.  

 

Ilyen esetekben a piacok akkor találhatnak erős mélypontot, ha extrém volatilitás mellett jelentős forgalmú 

fordulós gyertyákat láthatunk. Ez még előttünk lehet, de mivel jelentőset estünk már, ezért újra lehet tere 

már kisebb korrekcióknak, de valószínűleg nem trendfordulóknak.  
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S&P500 

 
 

  

S&P500, napi: A két héttel ezelőtti beszűkülésből 

lefele tört az index réseket hátra hagyva a múlt 

héten. Ezek erős eladási jelzések voltak. 

Hiába válhat hamarosan túladottá az index, ez a 

szituáció újra csak korrekcióhoz vezethet, és nem 

trendszerű emelkedéshez.  

Amíg a piros ideális csökkenő trendvonal nem törik 

felfele, addig komolyabb emelkedésre utaló minta 

nem valószínű, hogy ki fog tudni alakulni.  

Lefele nyított, ezért csak egy extrém túladott és 

rendkívül nagy volatilitású és forgalmú nap hozhat 

változást.  

Ellenállások: 4063; 4375. 

Támaszok: 3586; 3437; 3281. 
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Nasdaq 100 

 

 
 

  

Nasdaq 100, napi: Ez is letört a szűk oldalazásból, 

így nem tudta törni az ideális trendjét. 

Lefele nyitott, még nem láttuk az alját.  

Addig amíg a piros ideális csökkenő él, addig 

komolyabb emelkedő hullám kialakulása nem 

valószínű.  

A 12 500 komoly ellenállásként funckinál rövid 

távon. Alul a 11 250 alatt a 10 000 jöhet.    

Ellenállások: 12 500; 13 125;  

Támaszok: 11 250; 10 000. 
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Russell 2000 

 

 
 

  

Russell 2000, napi: Az esésből természetesen ez az 

index sem maradhatott ki. Már eleve alulteljesítő 

volt a fenti indexekhez képest, az esés így komoly 

méretűre sikerült.  

Az ideális csökkenő trend a meghatározó, amíg a 

piros trendvonal alatt van a görbe, addig erőteljes a 

csökkenő trend, emelkedésre fordulás jóval később 

jöhet. 

Ellenállások: 1875; 2011; 2106. 

Támaszok: 1562; 1406. 
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DAX 

 

 
 

  

DAX, napi: A csökkenés résekkel és erőteljes 

forgalommal indult meg itt is. A csökkenő trend él, 

fordulatnak még nincs nyoma.  

Alul a 12 500-as szint lehet megálló, de látni lejjebb 

is az indexet. 

Amíg a berajzolt ideális csökkenő trendvonal nem 

törik meg, addig komolyabb emelkedő hullámra 

nem sok esély van. Időben még hetekig is eltarthat 

mire valamiféle fordulós minta jöhet.  

Ellenállások: 14 375; 15 000. 

Támaszok: 12 500; 11 250. 
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Stoxx 600 (SXXP) 

 

 
 

  

SXXP, napi: Az eső trendet nem tudta a két hete 

látott feltapadás megtörni, sőt lefele indult el a 

nemzetközi hangulatnak megfelelően.  

Réseket hagyott lefele, ez megint nagyon nem jó 

jel.   

A piros vastag ideális csökkenő trendvonal lehet 

majd a meghatározó, amíg alatta van az index, 

addig komolyabb emelkedésre nem sok esély 

nyílhat.  

Ellenállások: 437,5; 453,13 

Támaszok: 375; 343,75. 
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ISHARES- MSCI EMERGING MARKETS INDEX - ETF 

 

 

 
 

 

EEM, napi: Az összes index közül még ez az ami a 

legjobban teljesített. Vagyis nem esett annyit mint 

a többi, de ettől még nem mutat vételi mintát.  

A rövid emelkedő trend  hét napja tört meg, ami 

újabb csökkenő trendet okozott.  

Először a rövid trendet meghatározó vékony piros 

trendvonalat kellene áttörje felfele, majd később a 

felső piros szaggatott trendvonal jöhetne, ami már 

tartós trendfordulót okozhat, viszont ez a szituáció 

akár még hónapokra is lehet.  

Ellenállások: 43,75; 46,88. 

Támaszok: 37,5; 34,38. 



 

GLOBAL MARKETS SZAKÉRTŐINK 

 

Magánbefektetői Kapcsolatok Osztálya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézményi Értékesítési Osztály 

 

 

 

 

 

Markets Vállalati Értékesítési Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csillag Zsigmond  
Osztályvezető  

+36-1-288-7556 

Zsigmond.Csillag@otpbank.hu 
 

Saághy Pál András 
 

+36-1-288-7553 

Pal.Andras.Saaghy@otpbank.hu 
 

Szabó Tamás  
 

+36-1-288-7512 

Tamas.Szabo.1@otpbank.hu 
Tamas.Szabo.1@otpbank.hu 

Soós Frigyes  
 

+36-1-288-7571 

SoosF@otpbank.hu 
 

Varga Botond  
 

+36-1-288-7552 

Botond.Varga@otpbank.hu 
 

Szemán Csaba 
 

+36 1 288 7554 

Csaba.Szeman@otpbank.hu 
 

Izbéki Ottó 
 

+36 1 288 7521 

otto.izbeki@otpbank.hu 
 

Andrási Sándor 
 

+36 1 288 7559 

Sandor.Andrasi@otpbank.hu 
 

Preisz Attila 
Osztályvezető 

+36-1-288-7526 

Attila.Preisz@otpbank.hu 
 

Ballai Zoltán 
 

+36-1-288-7545 

Zoltan.Ballai@otpbank.hu 
 

Palásthy Kitti 
 

+36 1 288 7574 

Kitti.Palasthy@otpbank.hu 
 

Imrei János 
Osztályvezető 

+36 1 288 7544 

Janos.Imrei@otpbank.hu 
 

André Borbála 
 

+36 1 288 7541 

Borbala.Sarolta.Andre@otpbank.hu 
 

Kovács Gyimóti Edit 
 

+36 1 288 7542 

KovacsGyE@otpbank.hu 
 

Gordos Nóra Ilona 
 

+36 1 288 7549 

Nora.Ilona.Gordos@otpbank.hu 
 

Fodor István 
 

+36 1 288 7555 

Istvan.Fodor.1@otpbank.hu 
 

Andorka Rudolf Flórián 
OTP Trader 

+36 1 288 7558 

Rudolf.Florian.Andorka.1@otpbank.hu 
 

Torda Bálint 
 

+36 1 288 7562 

balint.torda@otpbank.hu 
 

Nagy Péter 
 

+36-1-288-7551 

Peter.Nagy.4@otpbank.hu 
 

Huck Péter 
OTP Trader 

+36 1 288 7543 

Peter.Huck.2otpbank.hu 
 



 

GLOBAL MARKETS SZAKÉRTŐINK 

 

 

Technikai elemző 

Kecskeméti István  

istvan.kecskemeti@otpbank.hu 

 

Közzététel dátuma: 2022.05.27. 

 

 
 

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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