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Oszlik a bizonytalanság a pénzpiacokon, így a gyors menekülést választók is profitrealizálásba kezdtek az 

arany piacán. Mivel az elmúlt hónapok korrekciós fázisai újra emelkedő trendre váltottak, így a 

visszatesztelések újra jó vételi helyek lehetnek. 

 

Az olaj árfolyama a hosszabb oldalazásból letört két hete, de a túladottság és a gyorsan elért erős támasz 

miatt máris korrigálni kezdett felfele. A 75 viszont erős ellenállásnak kellene számítson. Még nem vételi a 

görbe, kivárás ajánlott a vételi oldalon.  

 

A földgáz árfolyama még mindig nem törte szignifikánsan a csökkenő trendjét, a keresleti oldal még 

mindig gyengének tűnik. Egy erős emelkedő nap nélkül fordulat nem várható. 

 

A réz árfolyamletörése gyorsan elhalt és mivel a korrekciót meghatározó csökkenő trendet is törte felfele, 

visszatért a long oldali esély.  

 

A búza és a kukorica is trendszerű csökkenésben vannak, amelyet megszakíthatnak kisebb korrekciós 

hullámok, de tartós változáshoz ezek eddig még kevesek voltak.  
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Arany 

 
 

  

Arany, napi: Már több mint egy hete tört a korrekciós 

fázist jellemző piros trendvonal erős forgalom mellett, 

ami újab long jelzés volt.  

 

A 2000-nél található természetes fontos ellenállásról 

lefordult ugyan, de short jelzést még nem adott, a 

gyors emelkedést korrigálta csak le az 1937 

visszatesztelésével.  

 

Ha a vastag zöld ideális emelkedő trendvonal sem lesz 

képes megtartani a megindult emelkedést, akkor majd 

jöhet eladási jelzés. 

 

Felfele nyitott a kép, a kockázatkezelés szintje a vastag 

zöld trend vonal. 

 

Ellenállások: 2000; 2062,5. 

Támaszok: 1875; 1812; 1750; 1625; 1562; 1500. 
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Ezüst 

 
 

  

Ezüst, napi: A hirtelen fordulat egy magasabb swing 

mély pontot eredményezett a tavaly szeptemberben 

látottakhoz képest. 

 

A megindult emelkedés széles sávon belül annak 

tetejét vette célba. Az emelkedés viszont a 23,4-es 

természetes szintnél jelenleg nem mutat többre. 

 

A vastag zöld trendvonal amíg nem törik, addig újabb 

csökkenő hullám nem valószínű, hogy jön.  

 

Ellenállások: 23,4; 25; 28,125.  

Támaszok: 20,3; 19,53; 18,75; 17,19; 15,62. 
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WTI olaj 

 
 

  

WTI olaj, napi: A hosszú távú emelkedő zöld 

trendvonal letörése utáni esés korrekcióját láthatjuk. A 

75-ös szint már ellenállássá vált, az emelkedésnek 

illene ezen szint alatt lefordulnia.  

 

Alul a 62,5 körül erős támasz zóna várja, amelyhez 

közel érve már megjelentek a vevők.  

 

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

Támaszok: 62,5; 56,25; 50. 
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Földgáz 

 
 

  

Földgáz, napi: Az esés újra erőre kapott, de hiába az új 

mélypont lehetősége, a lendület egyértelműen 

csökken.  

 

Ez a zóna már nem a legjobb short kereskedési zóna, 

bármikor jöhet jelentős mértékű korrekció. 

 

A tartós emelkedés még mindig várat magára, de az 

emelkedés célára elérhetné a 4,688-as szintet is, ha 

fordulna. 

 

A 3,125 felett nyithatna komolyabb teret a mozgás, de 

ez még nem aktuális. 

 

Ellenállások: 4,68; 6,25; 7,81; 9,375. 

Támaszok: 1,563; 0,7813 
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Réz 

 
 

  

Réz, napi: A 3,906 alatti letörés gyorsan elhalt, és 

tegnap a korrekciós fázis a csökkenés meghatározó 

trend vonalát is törte felfele. 

 

Ez az árfolyam alakulás képes lehet arra, hogy újabb 

mélypontot már ne üssön és az esésekben inkább a 

vételi pozíciók keresése legyen jobb választás. 

 

Ellenállások: 4,297; 4,492; 4,68 

Támaszok: 3,906; 3,71; 3,51; 3,125; 2.9295. 
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Búza 

 
 

  

Búza, napi (cent): Kisebb korrekciós fázis nem volt 

képes törni a csökkenő trendet, a piros vékony 

trendvonalról újra lefordult. 

 

Tartós trendszerű fordulótól ez a görbe is még 

messzebb van, mert a csökkenő trendvonal törése 

valószínűleg nem lesz elég, még trendfordítós mintát 

is ki kell alakítania.  

 

Ellenállások: 750; 813; 875; 938; 1000.  

Támaszok: 625; 562,5. 
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Kukorica 

 
 

 

Kukorica, napi (cent): A túladottságból korrigált 

felfele a múlt héten ez a görbe is. A megindult kis 

emelkedés már az első vékony piros trendvonalon 

elhalt.  

 

Később a piros vastag trendvonal fölött nyílhat majd 

tér és indulhat trendszerű emelkedés. Emiatt az 

emelkedés a 656 körüli szintet célozhatja meg.  

 

Alulról is kezd megtámasztott lenni, de trendszerű 

long szituáció még odébb van időben. 

 

Ellenállások: 750; 812,5; 875. 

Támaszok: 625; 563; 500. 
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Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi az elemzéshez tartozó jogi nyilatkozat, amely  

’Az OTP Global Markets elemzési anyagainak jogi tájékoztatója’ elnevezéssel az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/GM_Elemzesi_anyag_jogi_tajekoztato.pdf 
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