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A két nemesfém erős emelkedő gyertyákat rajzolt a tegnapi kereskedésben, de önmagában ez még kevés 

lehet a fordulathoz, de talán elindíthat egy változást. Az ezüst kicsit jobban fest, mint az arany. Mindkettő 

esetében a csökkenő trendvonalakat érdemes követni, amíg azok nem törnek, trendszerű emelkedés nem 

fog tudni indulni. 

Az olaj is maradt csökkenő trendben, de erős emelkedő gyertya jelent meg itt is. A következő napokban 

kiderül, hogy fordulós minta épül vagy csak korrekciót láthatunk.  

A földgáz még lefele áll, bár elérte a fontos támaszát. A csökkenő trend törése még hetekre lehet. 

A réz árfolyamtrendje sem változott a tegnapi nap ellenére, itt is még sok kereskedési napnak kell eltelnie 

ahhoz, hogy változást láthassunk.  

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

folytatódott, inkább tűnik ez erőgyűjtésnek, mint eladásra utaló áralakulásnak.  
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Arany 

 
 

  

Arany, napi: A trend még él, de igen erős emelkedő 

napot láttunk ahhoz, hogy a csökkenés megálljon, és 

korrekciós fázis kezdődhessen. 

 

Ettől eltekintve újabb rövid távú emelkedő hullámon 

kívül további trendszerű emelkedést ebből a mintából 

még nem lehet kikövetkeztetni.  

 

Az 1625 forította meg, de egy fordulós mintához még ez 

kevés, további áralakulás szükséges a vételi oldal 

erősödéséhez. 

 

Amíg a piros trendvonal alatt van, addig csak 

korrekciókról beszélhetünk emelkedés esetén, jobb 

vételi szituációk majd trendtörés után jöhetnek.  

 

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

Támaszok: 1625; 1562. 
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Ezüst 

 
 

  

Ezüst, napi: Még mindig a csökkenő trend alatt van az 

árfolyam, de enyhe emelkedési esélyt alakíthat ki a 

görbe.  

 

Amennyiben az ideális trendvonalat töri felfele a 

mozgás, akkor elindulhat a változás.  

 

Napokon belül törni kell a trendvonalnak, különben 

marad a csökkenés. 

 

Ellenállások: 25; 28,125.  

Támaszok: 17,19; 15,63. 
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WTI olaj 

 
 

  

WTI olaj, napi: A csökkenő trendet meghatározó piros 

trendvonal él. 

 

A 80 alatti zónából visszafordult a görbe, de a trend 

még nem tört.  

 

Az elkövetkező napokban az lehet a kérdés, hogy tud e 

fordulós mintát kialakítani a görbe. 

 

Amíg a piros vékony trendvonal nem törik, addig csak 

korrekcióról beszélhetünk. 

 

Ellenállások: 100; 106,25; 112,5. 

Támaszok: 75; 68,75. 
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Földgáz 

 
 

  

Földgáz, napi: A csökkenő trend él, de fontos 

támaszhoz érkezett az árfolyam. 

 

A 7,81 alatt a 6,25 környéke volt erős támasz. Ez a szint 

megfoghatja az esést. 

 

Venni fordulós minta után vagy a csökkenő trend 

törésekor érdemesebb, de ezekre a jelekre még várni 

kell. 

 

Ellenállások: 9,375; 10,15. 

Támaszok: 6,25; 5,489; 4,688. 
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Réz 

 
 

  

Réz, napi: A fő eső trenden belül próbál megint 

fordulni felfele. 

 

Amíg a csökkenő trend nem lesz megtörve, addig a 

long oldali kereskedés nincs megtámasztva. 

 

A 3,51 fölé kerülés lehetne első jele a long keresésnek 

a visszatesztelésekben. 

 

Tartós trendszerű növekedés majd a piros vastag 

trendvonal felett alakulhat ki, de időben ez még 

hetekre lehet. 

 

Alul a 3,125 környékétől lefele már vételi helyeket 

találhatunk.  

 

Ellenállások: 3,906; 4,1015; 4,297. 

Támaszok: 3,125; 2.9295. 

 



 

ÁRU ÉS NYERSANYAGOK- TECHNIKAI ELEMZÉS - 2022.09.29.  

www.otpresearch.com 

 

Búza 

 
 

  

Búza, napi (cent): Továbbra is emelkedő trendben 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: 812; 750; 687,5; 625; 562,5. 
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Kukorica 

 
 

 

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

árfolyam. Eddig ez ellenállásként funkcionált.  

 

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. 

 

Trendtörés után lehet újra a long oldalon keresni a 

lehetőségeket.  

 

Ellenállások: 750; 812,5; 875. 

Támaszok: 625; 563; 500. 
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