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A múlt héten újabb erős eladási hullám söpört végig a világ tőzsdéin. Már eleve csökkenő trendeket lehetett 

látni korábban, amelyeken belül csak újabb megerősítést nyertek a lefele mutató irányok az újabb esésekkel.  

Az amerikai börzék lefele állnak, azokon a szinteken vannak, amelyek, ha elesnek, akkor további nagy 

eséseknek nyithatnak teret. Új mélypontok könnyen jöhetnek, nem érdemes a vételi oldalt keresni. 

Az európai piacokon is hiába láttunk kisebb emelkedéseket két hete, újult erővel léptek szintre az eladók erős 

eladási jelzéseket adva. Új mélypontok jöhetnek, komoly kockázatokkal kell még számolni, ezért nem 

érdemes a longot erőltetni. 

A fejlődő piaci részvényeket tömörítő index eleve gyengébben teljesített, az új mélypont csak ráerősít, hogy itt 

további esés jöhet és nem érdemes a vételen gondolkodni még. 
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S&P500, napi: A múlt héten újra komoly eladási 

széndékokat lehetett látni. Még a fontos támasz, a 

3906-os szint nem esett el szignifikánsan, de az 

elmúlt két hétben nyitva hagyott rések lefele erős 

eladási jelzésnek számítanak általában.  

A csökkenő trend törése kellene ahhoz, hogy 

emelkedési esély újra kialakuljon, de amíg az ideális 

piros trendvonal él, addig a long oldalon csak 

extrém túladott helyzet hozhat korrekciót. 

További esés, sőt új mélypont is benne van a 

pakliban. 

Felfele 4218-4375 közötti zóna komoly ellenállás 

lehet a jövőben. 

Ellenállások: 4218; 4375; 4531. 

Támaszok: 3750; 3586. 
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Nasdaq 100 

 
 

  

Nasdaq 100, napi: Az augusztus végi letörés óta a 

csökkenő ideális trend él.  

A múlt héten újabb erővel indult el lefele a görbe. 

Az index a korábbi júliusi csökkenő trend törésekor 

tapasztalt szintet tesztelte vissza.  

A 11 875 nevezhető emiatt vízválasztó szintnek, mert 

ha letöri ezt is az árfolyam, akkor új mélypont jöhet.  

A vastag piros csökkenő trendvonalat érdemes 

figyelni, amíg ez él, addig a longot keresni nem 

tűnik jó ötletnek, vagy majd ha extrém túladott lesz 

a momentum indikátor, akkor jöhet számításba 

vétel keresése. 

Ellenállások: 13 750; 14 375; 15 000.  

Támaszok: 11 250; 10 625; 10 000. 
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Russell 2000, napi: A csökkenő trend már három 

hete kialakult. Azóta változás nem történt a 

trendben.  

Az 1796-os szint számít abból a szempontból fontos 

támasz szintnek, amelynek a törése utat nyithat az 

új mélypont felé.  

Amíg a piros trendvonal alatt kereskednek rá, addig 

a visszapattanás elhalhat a trendvonalnál. 

Új mélypont lehetősége egyre nő, vételi jelzés egy 

erősen túladott helyzetben jöhet, de ez még időben 

minimum több napra, vagy hétre lehet.  

Ellenállások: 2011; 2106; 2188. 

Támaszok: 1719; 1640; 1562; 1406. 
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DAX, napi: Hiába az emelkedési próbálkozások, 

elég rosszul fest a görbe. Lefele hagyott rések 

erősítik, hogy a fő trend lefele áll.  

A folyamatosan csökkenő swing tetőpontok azt 

jelzik, hogy a fontos szint a 12 500-as támasz 

elesése nagyon közel lehet.  

Ha ez a támasz szint megtörne, akkor 10 000 

környékére adódna a számított érték.  

Napokon belül újabb erős jelzést adhat, ha új 

mélypontra fut a görbe.  

Ellenállások: 13 750; 14 375; 15 000. 

Támaszok: 12 500; 11 250; 10 000. 
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Stoxx 600 (SXXP) 

 
 

  

SXXP, napi: Az emelkedő trend törése után a 406 

környéki szintet tesztelheti újra a görbe, egyre 

nagyobb esélyt adva az új éves mélypontnak. 

A vastag piros ideális trendvonalat érdemes 

figyelni. Amíg ez él, addig a long oldalon csak 

korrekcióról beszélhetünk. 

Új mélypont esetén nagy teret nyithat 375 felé vagy 

még akár lejjebb is. 

Ellenállások: 453,13; 468,75. 

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

 
 

 

EEM, napi: Az új mélypont jelzi itt is, hogy semmi 

változás a trendben. Eleve rosszabbul festett, mint 

a fenti indexek, így az új mélypont elérésével 

maradt a csökkenő trend.  

Egyelőre nem mutat olyan képet, amiből 

emelkedési lehetőség kialakulása adódhatna. 

A 37,5-ös támasz alatt további tér nyílhat.  

A mozgás lefele trendszerű, a piros vastag ideális 

trendvonalat érdemes követni, majd ha ez törik 

felfele, akkor jöhet emelkedő hullám, de ez még 

időben hetekre lehet. Egy túladott állapot hozhat 

fellélegzést a long oldalon.  

Felül a piros szaggatott vonal határozza meg a 

hosszú képet, majd egyszer ennek kellene törnie 

egy erős változáshoz, de ez időben még messze 

lehet. 

Ellenállások: 40,63; 43,75; 46,88; 50. 

Támaszok: 37,5; 34,38; 31,25. 



 

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 

mailto:istvan.kecskemeti@otpbank.hu

