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Az elmúlt héten a Fed kamatemelése tovább tudta fokozni az eladások erejét. Komoly lejtmenet indult és 

még nem látni a végét.  

Az amerikai indexek is új éves mélypontokkal számolhatnak, erős eladási nyomás, nagy forgalom jellemezte 

az eladói oldalt. Nem érdemes kis visszapattanásokra kereskedni, mert tartósan alacsonyabb index 

értékekkel érdemes kalkulálni. Még a mostani szintektől is lejjebb találhatóak csak erős támaszok, ahonnan 

már várható lehet némi visszaemelkedés. 

Az európai piacok még gyengébben néznek ki. új éves mélypontokra mentek pénteken, teret nyitva a további 

esés előtt. További új mélypontok jöhetnek, komoly kockázatokkal kell még számolni, ezért nem érdemes a 

longot erőltetni. 

A fejlődő piaci részvényeket tömörítő index eleve gyengébben teljesített eddig, múlt héten el is vesztette a 

talajt a lába alól és hulló késként kezdett viselkedni. Még valószínűleg nem láttuk az alját, további esés jöhet 

és nem érdemes a vételen gondolkodni ott sem. 
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S&P500 

 
 

  

S&P500, napi: Egy újabb rés lefele, a hosszabb 

emelkedő trend törése és begyorsulás jellemezte az 

utolsó pár nap ármozgását. Semmi jót nem 

jelentenek ezek a technikai faktorok, így a vételi 

oldalon semmi nem utal arra, hogy be kellene 

szállni. 

Hiába válik rövidesen túladottá, a long oldali 

belépések által látható hozamlehetőség még 

mindig nincsenek jó arányban a kockázatokkal.  

Új mélypont is jöhet. lefele nyitott a kép.  

Majd a piros vastag ideális trendvonal törése 

hozhat változást, vagy ha kimerül az eladói kínálat, 

amit a momentum erejének csökkenésében lehet 

majd látni.  

Ellenállások: 4218; 4375; 4531. 

Támaszok: 3586; 3437,5; 3281. 



 

NEMZETKÖZI INDEXEK TECHNIKAI ELEMZÉS - 2022.09.26. 
  

www.otpresearch.com 

 

Nasdaq 100 

 
 

  

Nasdaq 100, napi: Az augusztus végi letörés óta a 

csökkenő ideális trend él.  

A múlt héten is folytatódott, sőt egyre erőteljesebb 

lett az eladások volumene.  

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.  

Egy kimagasló forgalmú nap is hozhat megállást, 

de a vételi oldalon nagy kockázatokkal is kis 

hozamlehetőséggel lehet még kalkulálni.  

Ellenállások: 13 750; 14 375; 15 000.  

Támaszok: 11 250; 10 625; 10 000. 
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Russell 2000 

 
 

  

Russell 2000, napi: A csökkenő trenden belül hat 

napja letört a korrekciós trendvonal, így utat nyitott 

újra lefele a görbe.  

Az utolsó három napban erős eladások mellett 

folytatódott az esés. 

Amíg a piros trendvonal alatt kereskednek az 

indexre, addig csak minimális korrekciókkal lehet 

kalkulálni, és valószínűleg csak erős extrém 

túladottság hozhat rövid távra jó belépőket, de nem 

feltétlenül érdemes kereskedni akkor sem a long 

oldali pozíciókat, amíg ebben az esésben nem 

jelennek meg az erősebb vevők.  

Új mélypont jöhet, kivárás ajánlott vételekkel, még 

van tér lefele.  

Ellenállások: 2011; 2106; 2188. 

Támaszok: 1640; 1562; 1406. 
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DAX 

 
 

  

DAX, napi: A 12 500-as fontos támasz szint 

pénteken megtört.  

Ezzel utat nyitott a 10 000-es szint felé.  

Akkor halhat be a letörés, hogyha két napon belül 

visszatér a 12 500 fölé az index értéke. De még 

ebben az esetben sem biztos, hogy megmenekülne 

a piac az eséstől.  

Az utolsó csökkenő piros vonal amíg él, addig short 

keresés ajánlott. 

Mivel további több, mint 20%-os esési lehetőség is a 

pakliban van, a short keresés még mindig jobb 

választásnak tűnik.  

Ellenállások: 13 750; 14 375; 15 000. 

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

 
 

  

SXXP, napi: Ez az index is letörte a 406 környéki 

szintet. 

Lefele nyitott, további mélypontok ütése várható.  

Majd a piros trendvonal felett, vagy 359-es 

természetes szinttől lefele kerülhet újra vételi 

helyre.  

A vastag piros ideális trendvonalat érdemes 

figyelni. Amíg ez él, addig a long oldalon csak 

korrekcióról beszélhetünk. 

Ellenállások: 453,13; 468,75. 

Támaszok: 375; 359,4; 343,75. 
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ISHARES- MSCI EMERGING MARKETS INDEX - ETF 

 
 

 

EEM, napi: Az új mélypont erős eladások mellett 

történt, így a 37,5 letört, újabb teret nyitott lefele a 

görbe.  

A mozgás lefele trendszerű, a piros vastag ideális 

trendvonalat érdemes követni, amikor ez törik 

felfele, akkor jöhet emelkedő hullám, de ez még 

időben hetekre lehet.  

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: 34,38; 31,25. 
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