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A két áruféleség jól tartja magát, míg összeségében nem látni kedvező lehetőségeket a nyersanyagok 

tekintetében. 

A két nemesfém közül az arany gyenge képet mutat, míg az ezüstben fordulatra utaló minták kezdenek 

kialakulni. Mindkettő esetében a csökkenő trendvonalakat érdemes követni, amíg azok nem törnek, 

trendszerű emelkedés nem fog tudni indulni. 

Az olaj is maradt csökkenő trendben, egyelőre nem jelent meg a mintában vételre utaló túladottság vagy 

fordulós minta. 

A földgáz még lefele áll, új mélypont a csökkenő trendben további esésre utal. 

A réz árfolyama megindult a fő csökkenő trenden belül lefele, így folytatódhat a trend, vételre utaló minta 

nem jelent még meg. 

A két áru közül a búza folytatta az emelkedő trendjét, még lehet benne tér. A kukorica kicsit oldalazásba 

ment, de ez inkább tűnik erőgyűjtésnek, mint eladásra utaló áralakulásnak.  
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Arany 

 
 

  

Arany, napi: Lényeges változás nem történt, az 

árfolyam le van tapadva, további esésre áll a görbe.  

 

Az 1688-as támasz alatt az 1562 környékére  lehet az 

újabb vételi zónát letenni. 

 

Az új mélypont miatt időben tovább tolódhat majd az 

egyszer bekövetkező fordulat. 

 

Amíg a piros trendvonal alatt van, addig fordulat csak 

erős túldottság esetén kezdődhet. Jobb vételi 

szituációk majd trendtörés után jöhetnek.  

 

Ellenállások: 1875; 1937,5; 2000; 2031. 

Támaszok: 1625; 1562. 
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Ezüst 

 
 

  

Ezüst, napi: Elvált az aranytól a görbéje, kezd jól 

kinézni.  

 

Az utóbbi másfél hét oldalazása a csökkenő 

trendvonal alatt inkább az emelkedésnek alapozott 

meg.  

 

Még kell dolgoznia a görbének, de akár esélyt is 

kaphat egy külön utas emelkedésre.  

 

A 18,75 már támasz, ennek kellene megtartania ahhoz, 

hogy tovább épüljön a fordulós minta.  

 

Ellenállások: 25; 28,125.  

Támaszok: 18,75; 17,19; 15,63. 
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WTI olaj 

 
 

  

WTI olaj, napi: A csökkenő trendet meghatározó piros 

trendvonal él. 

 

A pár napja indult esés újabb mélypontot is elérhet.  

 

Még további heteknek kellhet eltelnie ahhoz, hogy 

ebből fordulós minta lehessen.  

 

Amíg a piros vékony trendvonal él, addig a vételekkel 

kivárni érdemes. 

 

Ellenállások: 100; 106,25; 112,5. 

Támaszok: 81,25; 75. 
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Földgáz 

 
 

  

Földgáz, napi: A csökkenő trend maradt, a múlt heti 

emelkedési kísérlet behalt.  

 

A 7,81 alatt a 6,25 is képbe kerülhet.  

 

Venni nem érdemes, fordulós minta nem alakult ki, 

további esésre áll. 

 

Ellenállások: 9,375; 10,15. 

Támaszok: 6,25; 5,489; 4,688. 
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Réz 

 
 

  

Réz, napi: A fő eső trenden belüli korrekciós fázis 

megtört, és mivel az ellentrend alatt tudott maradni 

az árfolyam, így folytatódhat a csökkenő hullám.  

 

A 3,71-es szint lehet vízválasztó a long és a short 

szempontjából a trendvonal miatt. 

 

Tartós trendszerű növekedés majd a piros vastag 

trendvonal felett alakulhat ki, de időben a trendtörés 

lehetősége minimum hetekre lehet.  

 

Alul a 3,125 környékétől lefele már vételi helyeket 

találhatunk.  

 

Ellenállások: 3,906; 4,1015; 4,297. 

Támaszok: 3,125; 2.9295. 
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Búza 

 
 

  

Búza, napi (cent): Megtörte a csökkenő piros 

trendvonalat is az árfolyam erős forgalom mellett. 

Továbbra is jól néz ki a görbe, tartható az 1000 körüli 

célár még. 

 

A vékony zöld trendvonal amíg él, addig a long irány a 

mérvadó.  

 

Amint túlvetté válik, az hozhat hamarabb megállót.  

 

Ellenállások: 1000; 1062; 1125; 1250.  

Támaszok: 750; 687,5; 625; 562,5. 
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Kukorica 

 
 

 

Kukorica, napi (cent): A fő csökkenő trendhez ért az 

árfolyam. Ez ellenállás lehet, de ettől még nem kell 

temetni az emelkedési lehetőséget.  

 

A 625 környéki szint lehet erős támasz és rövid távú 

vételi szint.  

 

Az emelkedés a 688-as szinten egyelőre megállt, de 

ha tovább oldalazna, akkor az jó alapja lehetne a 

későbbi emelkedésnek. 

 

Ellenállások: 750; 812,5; 875. 

Támaszok: 625; 563; 500. 
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Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi az elemzéshez tartozó jogi nyilatkozat, amely  
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