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A múlt heti kamatdöntő ülések utáni nem a növekedési optimizmus okozott rallyt a tőzsdéken, hanem az 

eddig túlesett, és alulsúlyozott részvények kétségbeesett zárása. Az amerikai piacok nem teljesítettek túl jól 

az elmúlt hetekben, így csak a lemaradásukat pótolták a múlt héten. Emiatt a napokban látható mozgások is 

fontos információkkal bírnak majd a további irányt illetően, mert komolyabb eséshez fordulós mintáknak is 

illene kialakulni, valamint az emelkedő trendeket is törni kellene, ami még minimum néhány napra lehet.     

 

Az európai piacok is felfele mozdultak ki az előtte tapasztalt oldalazásból. Emiatt esésre utaló szituációk, 

minták kialakulása tovább csúszik, még akár további emelkedést is láthatunk a fontos ellenállásokig.  

 

A fejlődő piaci részvényeket tömörítő index viszont alulteljesítő volt a múlt héten, visszatesztelte az emelkedő 

trendet a görbe, így döntési szituáció elé néz a benchmark. Ha törne a trend, akkor jóval lejjebb is 

visszatesztelhet, hogy újra vételen lehessen gondolkozni. Egy-két napon belül emelkednie kell az indexnek 

azért, hogy a trend megmaradhasson.  

 

  



 

NEMZETKÖZI INDEXEK TECHNIKAI ELEMZÉS - 2023.02.06.  

 

 

S&P500 

 
 

  

S&P500, napi: Az emelkedés elérte a korábban 

lefele nyitva hagyott rés alját.  

A pénteki megállás ellenére nem egyértelmű a 

további nagyobb esés kialakulásának lehetősége.  

A vastag trendvonal amíg nem törik meg lefele, 

addig kedvezőbb short nyitási lehetőség nem 

valószínű, hogy kialakul.  

A 4218 körül tehát egy erősebb ellenállás fekszik, 

míg a 4062 körül lehet az a támasz, amelynek a 

törése okozhatna fordulást, eladási jelzést.   

Ellenállások: 4218; 4375; 4531. 

Támaszok: 4062; 3906; 3750; 3437,5; 3281. 



 

NEMZETKÖZI INDEXEK TECHNIKAI ELEMZÉS - 2023.02.06. 
  

www.otpresearch.com 

 

Nasdaq 100 

 
 

  

Nasdaq 100, napi: A több, mint két hete adott vételi 

jelzés túlvett állapotba vitte a görbét múlt 

péntekre, amely kisebb megállást okozott, de még 

tartós trendfordulót nem.  

Jöhet kisebb visszarendeződés, de nagyobb esésre 

a jelenlegi minta még nem utal. Az ideális 

emelkedő trendvonal visszatesztelése lehet a rövid 

távú cél 11 875 körül.  

Az elkövetkező napok mintázata utalhat majd 

tartós fordulatra vagy csak korrekcióra.  

Ellenállások: 13 125; 13 750; 14 375; 15 000.  

Támaszok: 11 875; 11 250; 10 625; 10 000. 
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Russell 2000 

 
 

  

Russell 2000, napi: Az 1875-ös szint fölé kerülés 

nyitott teret a csökkenő trend törése után.  

A következő ellenállási szint a 2011 körül volt 

megtalálható.  

Esés esetén egyelőre csak visszateszteléssel 

lehetne kalkulálni, amíg a zöld emelkedő 

trendvonal nem törik meg. Később ennek 

megtörése hozhat egyértelműbben majd újabb 

csökkenő hullámot és short jelzéseket.  

Ellenállások: 2011; 2106; 2188. 

Támaszok: 1875; 1719; 1640; 1562; 1406. 
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DAX 

 
 

  

DAX, napi: Az elmúlt két heti oldalazásból az 

ideális trend felett indult el felfele kis réssel az 

index.  

Egy lefordulás lehetősége így tolódott, amíg a 

trendvonal él, addig komolyabb esés nincs a 

pakliban.  

Az ideális trendvonalat, ha megtörné lefele a görbe, 

még akkor is formálódhat fordulós minta, vagyis 

ahhoz, hogy tér nyíljon lefele, még önmagában a 

trendvonal törése nem feltétlenül lehet elég.  

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: 15 625; 16250. 

Támaszok: 14 375; 13 750; 12 500; 11 250; 10 000. 
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Stoxx 600 (SXXP) 

 
 

  

SXXP, napi: Az utolsó két nap emelkedése 

kimozdította felfele a több, mint kéthetes 

oldalazásból az árfolyamot. 

Ezzel az emelkedő trendet sikerült még 

megtartania. Egy fordulat akkor következhet be, ha 

a vastag zöld ideális trendvonal megtörik.  

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

468,75 körül fekszik az első erősebb ellenállás.  

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: Az elmúlt napokban profitrealizálás 

indult. Az index csökkenése kisebb fordulós mintát 

kezd kirajzolni. Amennyiben a 40,63-as szint is 

elesne, akkor az emelkedő trend is törhet.  

Kritikus napok jönnek, a 40,63 alatt a 37,5 lehet újra 

visszatesztelhető.  

Az ideális emelkedő trendet érdemes követni, amíg 

ez él, addig lehet esély az emelkedő trend 

megmaradására.  

Ellenállások: 43,75; 46,88; 50. 

Támaszok: 40,63; 37,5; 34,38; 32,81; 31,25. 
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