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A két nemesfém esetén kisebb korrekció után még nem látható változás az emelkedő trendekben. A 

korrekciós fázisokban nem nagy az aktivitás, ami segíti a trend fennmaradását. Amíg az ideális emelkedő 

trendek kitartanak, addig még lehet esély felfele.  

Az olaj árfolyama új idei mélypontot ütött. Egy hosszú távú emelkedő trendhez is megérkezett, így 

érdekes döntési szituáció elé nézhet az árfolyam.  

A földgáz árfolyama letapadni látszik, maradhat egy sávkereskedésben.  

A réz árfolyama visszatesztelés után újra megindult felfele, így az emelkedő trend ép, jól néz ki, további 

teret nyithat, ha új swing csúcsra megy.  

A búza és a kukorica elszalasztotta az esélyét annak, hogy további emelkedő trendek induljanak. A búza új 

idei mélypontja és a kukorica szűkülésből letörése miatt jóval később jöhetnek újra emelkedő trendek.  
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Arany 

 
 

  

Arany, napi: Kisebb korrekciókkal tűzdelve tartja az 

emelkedő trendet, még semmilyen erős tetőfogásra 

utaló jelzés nem jelent meg.  

 

A trend ép, a long irány addig élhet, amíg a behúzott 

utolsó zöld emelkedő trendvonal nem törik meg.  

 

Az 1875 körül található erősebb ellenállás zóna, így 

ennek elérhetősége még benne van a pakliban. 

 

Ellenállások: 1875; 1937,5. 

Támaszok: 1625; 1562; 1500; 1437,5; 1375. 
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Ezüst 

 
 

  

Ezüst, napi: Hasonlóan az aranyhoz ez a nemesfém is 

egy kisebb korrekció után lehet és tartja a trendjét. 

 

A trend ép, még semmi nem utal annak 

megváltozására, még lehet tere az emelkedésnek.  

 

Amíg a vastag ideális zöld trendvonal él, addig a long 

oldalon érdemes a beszállót keresni.  

 

A 25 környékén összpontosul erősebb ellenállás zóna, 

ez lehet a célja az emelkedésnek. 

 

Ellenállások: 23,43; 25; 28,125.  

Támaszok: 20; 17,19; 15,63. 
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WTI olaj 

 
 

  

WTI olaj, napi: Mivel egy nagyon fontos emelkedő 

trendvonalhoz érkezik hamarosan, ezért a hosszabb 

időintervallumot bemutató görbét érdemes nézni. Az 

emelkedő trendvonal a Covid kirobbanását követő 

mélypontról indult, és meghatározott meredekségű, 

amely időben is jelzi azt, hogy mikor érhet fontos 

támaszhoz a görbe. Az elkövetkező napokban fontos 

döntési helyzet alakulhat ki. 

 

A 68,75 körül van kritikus támasz. Ha alá menne, akkor 

további teret nyithat lefele. Az elmúlt három nap 

esése kifejezetten rossz jel, új mélypont mellett törte a 

75-ös szintet.  

 

A közeli támasz ellenére, vételi jelzés még nem jött, 

még se nem túladott, a trendszerűség se magas, így 

vételi jelzésre utaló szituáció sem alakult még ki.  

 

Amennyiben a 68,75 nem esne el, akkor talán 

maradhat az esélye annak, hogy fordulat induljon 

felfele, napokon belül fontos jelzések jöhetnek.  

 

Ellenállások: 93,75; 100; 106,25; 112,5. 

Támaszok: 68,75; 62,5; 56,25; 50. 
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Földgáz 

 
 

  

Földgáz, napi: Az emelkedés elhalása a rövid 

emelkedő trend töréséhez vezetett.  

 

A napokban még egy erős rést is hagyott lefele, ami 

további gyengeséget jelez.  

 

Alul a 4,68 körül erős támasz zóna látszik, míg felül a 

7,81 lehet olyan ellenállás zóna, ami megállíthatja az 

emelkedést. 

 

Itt nem látszanak jó kereskedési lehetőségek, csak az 

említett széleken érdemes pozíciót keresni.  

 

Ellenállások: 7,81; 9,375; 10,15. 

Támaszok: 4,688, 3,906; 3,125. 
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Réz 

 
 

  

Réz, napi: Az emelkedő zöld ideális trendvonal 

visszatesztelése után újra erőre kapott a görbe, ami jó 

jel, további emelkedés fele áll a nyersanyag.  

 

A 3,906 felett további teret nyithat felfele. 

 

A forgalom erős a vételi oldalon, ez jó alap a további 

emelkedésre. 

 

Amíg a vastag zöld emelkedő trendvonal nem törik, 

addig a long oldalon érdemesebb a beszállót keresni. 

 

Felfele a 4,297-től találhatóak olyan ellenállások, 

amelyek elérésétől kezdve a long oldal már nem 

hordoz megfelelő hozamlehetőséget.  

 

Ellenállások: 3,906; 4,1015; 4,297. 

Támaszok: 3,51; 3,125; 2.9295. 
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Búza 

 
 

  

Búza, napi (cent): A csökkenő trendvonal alatt ütött új 

mélypontot a görbe, trendszerű mozgás mellett. 

 

Még azon kívül, hogy túladott lett, nem törte a 

trendet, nem jelent meg fordulatra utaló mozgás.  

 

Mivel új mélypontra ment nem érdemes a vételi 

oldalra állni, amíg nem jelezhet trendszerű felfele 

mozgást. A jelenlegi helyzetben egy lekereskedhető 

vételi jelzés későbbre tolódhat. 

 

A csökkenő trendvonal törése csak az első jele lenne, 

hogy van esély fordulatra.  

 

Ellenállások: 938; 1000; 1062; 1125; 1250.  

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

 
 

 

Kukorica, napi (cent): A szűkülésből lefele tört ki, így 

az esés lett trendszerű és meghatározó.  

 

A vétellel kivárni érdemes, még nem tudhatjuk hol 

lehet majd a fordulat.  

 

Amíg a vastag piros trendvonal nem törik, egyébként 

se tudhat megjelenni az erősebb kereslet.  

 

Ellenállások: 750; 812,5; 875. 

Támaszok: 625; 563; 500. 
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