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Az arany egy letörési kísérlet után maradt az emelkedő trendben, eladási jelzés továbbra sem jött. Az 

ezüst viszont több hetes oldalazásból mozdulhat ki hamarosan. Mindkettő esetében alapvetően jól néz ki 

a hosszabb kép és hiába jöhetnek esések, vagyis korrekciók, alapvetően a vételeket érdemes keresni. 

 

Az olaj árfolyama még mindig a hosszabb távú emelkedő trendvonalon pattog és a 81,25-ös ellenállást 

sem tudta meghaladni. Ebben a szűk sávban történő mozgás még eltarthat néhány hétig, de aztán 

mindenképp döntenie kell az árfolyam mozgásnak, hogy megindul felfele vagy letöri a hosszú távú 

emelkedő trendvonalat.  

 

A földgáz árfolyama jelentős trendszerű esésben van, és hiába a túladottság, semmilyen jelét nem adta 

még a vételnek, így kivárni érdemes. A csökkenő trend törése adhat később jobb long esélyt. 

 

A réz árfolyama elérte a rövid célárat két hete, amelyről korrekció indult. Néhány napon belül meg kell 

induljon újra ahhoz, hogy az emelkedő trend ép maradhasson.  

 

A búza próbál aljat építeni, de a kukorica sem döntötte el még az irányt. Egyikben sem látni jó 

lehetőségeket, így érdemes kivárni a long beszállásokkal.  
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Arany 

 
 

  

Arany, napi: A tegnapi kisebb megingás ellenére még 

mindig nem zárt az ideális trend alá a görbe és mivel új 

csúcsra ment, a fordulat továbbra is várat magára. Ettől 

függetlenül long zárási jeleket már jelezhet a görbe, 

mert  az indikátorok már nem segítik a további long 

irányú beszállások keresését. 

 

A két nappal ezelőtti mélypont alatt, az 1906-os szint 

alá zárás lehetne eladási jelzés.  

 

Az 1937,5 felett a 2000 környéke lehet elérhető.  

 

Amíg az ideális trendvonal él, addig eladási jelzés se 

tud kialakulni. Ha egyszer törne a trendvonal, akkor a 

korrekciós fázisban inkább a vételt lehet érdemes 

keresni, közelebb az 1800 környékéhez.  

 

Ellenállások: 2000; 2062,5. 

Támaszok: 1812; 1750; 1625; 1562; 1500. 
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Ezüst 

 
 

  

Ezüst, napi: Több, mint egy hónapja oldalaz a görbe, 

így kerekedési jelzés eddig nem jött.  

 

Egyre jobban szűkül az ármozgás, így hamarosan 

döntési szituáció elé nézhet a nemesfém. 

 

A napokban megindult emelkedésnek a vastag piros 

trendvonalat kellene áttörnie ahhoz, hogy teret 

nyisson felfele. A 24,21 fölé zárás is már erőről 

árulkodhat.  

 

A vastag zöld letörése később viszont korrekciót 

indíthat el.   

 

Napokon belül irányt mutathat.  

 

Ellenállások: 25; 28,125.  

Támaszok: 21,88; 20; 17,5; 15. 
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WTI olaj 

 
 

  

WTI olaj, napi: Egy hete újra lepattant a 81,25-ös 

szintről az emelkedési kísérlet. 

 

Folytatja a távolról érkező zöld emelkedő trendvonal 

és a 81,25-ös szint közötti mozgását, amelyből majd az 

5. pont után nyílhat meg a tere egy jelentősebb 

elmozdulásnak.    

 

A 81,25 lehet vízválasztó, ha ezen szint fölé tudna 

menni és ott megmaradni, akkor az lehetne egy 

erősebb long jelzés. Persze előbb-utóbb úgyis 

beszűkül és dönteni kell a további irányról kb. március 

végéig.  

 

A 93,75-nél található az az első ellenállási zóna, amely 

elérhető lehetne ekkor. 

 

A vastag zöld trendvonal a kockázatkezelés szintje, ha 

törne, akkor érdemes a longokat hanyagolni, teret 

nyithat 60 alatti szintekre is akár.  

 

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

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

 
 

  

Földgáz, napi: A trendszerű esés még nem állt meg, 

még mindig nem adott fordulásra, vagy jelentős 

aljpont ütésére utaló emelkedő napot.  

 

Venni ennek következtében nem érdemes, még 

messze az ideális trend. Amíg a piros vastag 

trendvonal maga alatt tartja az árfolyamot, addig 

vételi oldalra állni nem érdemes. 

 

Ellenállások: 7,81; 9,375; 10,15. 

Támaszok: 2,344; 1,563. 
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Réz 

 
 

  

Réz, napi: A 4,297-es célárról korrekció indult. Az 

ideális emelkedő trendje még nem tört, így akár képes 

lehetne a korrekciót átvészelni az emelkedő trend 

felett.  

 

Még mindig inkább a vételi oldalt érdemes keresni, 

mert a 4,297 felett a 4,675 is elérhetőnek tűnik.   

 

Egészséges a hosszabb kép, így pár nap múlva döntési 

szituáció jöhet, amelyből még nyílhat tere az 

emelkedésnek. 

 

Ellenállások: 4,297; 4,492; 4,675 

Támaszok: 3,906; 3,51; 3,125; 2.9295. 
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Búza 

 
 

  

Búza, napi (cent): A megindult kisebb emelkedés, még 

nem trendszerű, így a 750 körüli oldalazásnak lehet 

nagyobb esélye még.  

 

A következő csökkenő hullám után lehet több 

infomációt kapni arról, hogy fordulhat e tovább.  

 

Jelenleg még a partvonalon érdemesebb maradni, 

mert még kellhet neki kis idő a valós fordulat 

megtalálásához. 

 

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

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

 
 

 

Kukorica, napi (cent): Az elmúlt hetekben oldalazott 

az árfolyam, a 688-as fontos természetes szint alatt.  

Amíg a 688-at nem tudja meghaladni, addig nem fog 

tudni emelkedő trendre váltani.  

 

Nem egyértelmű a kép, még pár napra szükség lehet, 

hogy könnyebben értékelhető döntési szituáció 

adódhasson, és hogy a szűkülésből kimozduljon.  

 

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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