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A múlt héten új swing csúcsok miatt az emelkedő trendek megerősödtek az amerikai börzéken. A múlt hét 

elején nem következtek be esések, így a lehetséges fordulós jelzések sem jöttek. Az utána látott emelkedő 

napok akár további hetekkel tolhatták el egy erősebb lefele mutató forduló kialakulásának lehetőségét.   

 

Az európai piacok két hete oldalaznak az előtte tapasztalt emelkedések miatt. Ezek a szituációk viszont 

napokon belül újabb döntési helyzetet eredményezhetnek, amelyek vagy további emelkedést okozhatnak 

vagy törhetnek az ideális trendvonalak.  

 

A fejlődő piaci részvényeket tömörítő index emelkedése technikailag továbbra is tiszta, még nyitott felfele. 

Amíg az emelkedő trend él, addig a trend kitarthat, látni még teret a növekedés irányába. 
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S&P500 

 
 

  

S&P500, napi: Már múlt hét elején eltörölte a short 

nyitási lehetőséget a mozgás azzal, hogy új swing 

csúcsra ment az emelkedő trendben.  

Egyelőre nyitott a kép felfele, amíg a vastag 

trendvonal nem törik meg lefele, addig short nyitási 

lehetőség nem fog tudni jönni.  

A 4218 körül várja erősebb ellenállás, ahol egy 

korábban lefele hagyott rés is fekszik.  

Eladási jelzés lehetősége emiatt tovább csúszik. 

Ellenállások: 4218; 4375; 4531. 

Támaszok: 3750; 3437,5; 3281. 
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Nasdaq 100 

 
 

  

Nasdaq 100, napi: Már múlt hét hétfőn jelezte, 

hogy ez az index is felfele mutatja magát és a short 

esélyt szintén gyorsan letörölte a görbéről. 

A 11 875 volt egy fontos szint, amely felett 

komolyabb teret tudhat nyitni. 

Az ideális emelkedő trendvonal amíg él, addig nem 

fog tudni tér nyílni az esés előtt.   

Fordulós minta még mutatóban sem kezdett eddig 

kialakulni, így hetekkel tolódhat egy eladási jelzés 

újbóli megjelenése.  

Ellenállások: 13 750; 14 375; 15 000.  

Támaszok: 10 625; 10 000. 
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Russell 2000 

 
 

  

Russell 2000, napi: Ez az index kicsit gyengébben 

néz ki az előzőeknél, csak a múlt hét második 

felében ment új csúcsra. 

Az 1875-ös szint fölé kerülés viszont erőt sugároz, ez 

az index is teret nyithatott felfele, a 2011-es szint 

lehet elérhető.  

A zöld emelkedő trendvonalat érdemes követni, 

annak letörése hozhat egyértelműbben majd újabb 

csökkenő hullámot. 

Ellenállások: 2011; 2106; 2188. 

Támaszok: 1719; 1640; 1562; 1406. 
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DAX 

 
 

  

DAX, napi: Az elmúlt két hétben a nagyobb 

emelkedés után történt szűk mozgás hatására az 

index újabb döntési helyzethez közelít.  

Az ideális trendvonalat, ha megtörné lefele a görbe, 

akkor nagyobb korrekció is indulhat.  

Kisebb emelkedés esetén napokkal, hetekkel is 

tudja tolni a meredek trendvonal törését az index. 

A zöld vékony emelkedő trendvonalat lehet 

érdemes követni, majd annak a letörése hozhat 

short szituációt leginkább, de a trendvonal még 

messze, így időben több hétre lehet még egy 

erősebb eladási helyzet kialakulása. 

Ellenállások: 15 313; 15 625; 16250. 

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

 
 

  

SXXP, napi: Az utolsó két hét oldalazása, 

erőgyűjtése itt is döntési helyzetet eredményezhet.  

Amíg a vastag zöld ideális trendvonal felett van, 

addig a jelenlegi minta nem árulkodik esés 

lehetőségéről.  

A 437,5 számít egy fontos támasznak, míg felül a 

468,75 körül fekszik az első erősebb ellenállás.  

Napokon belül fontos további iránymutatást 

kaphatunk. 

Ellenállások: 468,75; 484,38. 

Támaszok: 437,5; 421,88; 406,1; 390,6; 375. 
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ISHARES- MSCI EMERGING MARKETS INDEX - ETF 

 
 

 

EEM, napi: Ez a görbe továbbra is jól fest. Korábban 

tiszta fordulós mintát alakított ki, amelyből kitörve 

indult el az emelkedés.  

A 40,63-as szint fontos támasz lett.  

Az ideális emelkedő trendet érdemes követni, amíg 

ez él, addig felfele nyitott a görbe. 

A hosszabb kép alapján csak a 43,75 környékén 

húzódik az első komolyabb ellenállás.  

Természetesen nem ez kell legyen a végső cél, mert 

feljebb is látni, de a technikai faktorok ennél a 

szintnél valószínűleg erősebb ellenállásba 

ütközhetnek. 

Ellenállások: 43,75; 46,88; 50. 

Támaszok: 37,5; 34,38; 32,81; 31,25. 
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