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S&P 500: 
Az index jelenleg az 1 100 pontos technikai ellenálláson tartózkodik, valamint 1 150 pontnál újabb 
ellenállás húzódik. 1 150 pontnál az index teret kaphat egy nagyobb mértékő emelkedéshez egészen a 
maximumokig, ez azonban nem tőnik a leglehetségesebb forgatókönyvnek. A 200 napos EMA vizszintes, 
és éppen a görbe körüli ingadozásra számíthatunk. Ahogyan látható, az index jelenleg oldalazó mozgást 
végez. A minimumok vagy maximumok áttörése adhatja majd meg a következı lehetséges irányt. 
Csökkenés esetén 1 040 illetve 940 ponton húzódó támaszokat érdemes figyelni.  

 



Fio o.c.p., a.s.               09/2010 

 

 

EUR/USD: 
Az EUR/USD jelenleg egy elágazás elıtt tartózkodik. A legutóbb 
az 1,25-ös szintig megemlített mozgás beigazolódott és az 
EUR/USD jelenleg ismét emelkedik. Számítani lehet a 200 napos 
EMA-tól történı elpattanásra egészen az 1,30-as ellenállásig. Ha 
az emelkedés folytatódna, az 1,31-es szint újabb tesztelésre adna 
lehetıséget. Déli irányban az 1,26-os szinten húzódik támasz.   
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PX (CZ): 
A PX index továbbra is a korábbi emelkedés utáni oldalazást 
folytatja az 1 100 pontos támasz és 1 200 pontos ellenállás 
között. Ez utóbbi bár át lett törve, amikor is az index 1 300 
pontig erısödött, azonban a szintek megtartásához nem volt 
elég erı. Északi irányban 1 200 ponton található az ellenállás, 
még déli irányban 1 100 ponton a támasz. Nagyobb mozgásra 
csak az említett határvonalak áttörése esetén számíthatunk.  
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Olaj: 
A kulcsfontosságú 87 dolláros szint nem lett áttörve, ahonnan aztán egy elpattanás 
képzıdött. Az olaj árfolyama ezzel a 65 dolláros szintig esett vissza, ahol egy 
támasz fogta meg a csökkenést. A nagyjából 78 dolláron húzódó 200 napos EMA 
áttörése után további emelkedés képzıdött. Összességében az olaj egy szélesebb 
oldalazó sávban mozog, melynek tetejét nagyjából a 85 dolláros szint jelentené, az 
alját pedig a 65 dolláros szint. Jelenleg amennyiben az olaj nem tudja áttörni a 76 
dolláros szintet, akkor a már említett 65 dollárig történı csökkenés várható.  
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Arany: 
A túlvásárolt szintekrıl az arany árfolyama az  1200 dolláros szint alá 
korrigált vissza, ahonnan a trendvonal áttörésével együtt elpattant. Az 
arany ezzel megtartja a szintjeit. Az utolsó maximum áttörése 
meghatározó lesz a következı emelkedés szempontjából, amely 
jelenleg 1 265 dolláron található. A támaszt a berajzolt sáv említett 
trendvonala jelenti. A trendvonal és az utolsó maximum közötti távolság 
folyamatosan csökken. Ezek áttörése egyik vagy másik irányba 
komolyabb elmozdulást eredményezhetne.   
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Kidolgozta a a Fio banka, a.s. (a továbbiakban „Fio”). A Fio a Burza cenných papírů Praha, a.s. (Prágai Értéktızsde) tagja, és a SPAD 
szegmens 13 kibocsátásának árjegyzıje. A Fio nem árjegyzı a Kit Digital, Inc. kibocsátásnál.  
Az összes közzétett információ csupán tájékoztató és ajánló, nem kötelezı jellegő, és a Fio nézetét fejezi ki. Nem lehet kizárni, hogy - 
tekintettel azon meghatározó tényezık változására, melyek alapján a közzétett információk és befektetési ajánlások készültek, illetve más 
tényezıkre, valamint a piac alakulására való tekintettel - a közzétett információk és befektetési ajánlások a jövıben hiányosnak vagy 
helytelennek mutatkoznak. A Fio a befektetési döntést meghozó személyeknek azt ajánlja, hogy az ezen információk szerinti befektetések 
megvalósítása elıtt konzultálják annak helyességét a brókerrel. A Fio nem felel ezen dokumentum tartalmának jogosulatlan vagy 
reprodukált terjesztéséért vagy közzétételért. 
 
A Fio kijelenti, hogy nincs közvetlen vagy közvetett, 5%-osnál nagyobb részesedése egyetlen olyan pénzügyi eszközök kibocsátójának 
alaptıkéjén sem, melyekkel a szabályozott piacokon kereskednek. A szabályozott piacokon kereskedett pénzügyi eszközök egyik 
kibocsátója sem rendelkezik több, mint 5%-os közvetlen vagy közvetett részesedéssel a Fio alaptıkéjén. A Fio a pénzügyi eszközök egyik 
kibocsátójával sem rendelkezik a befektetési ajánlások készítését és terjesztését érintı, vagy más, a befektetési szolgáltatások nyújtásáról 
szóló megállapodással. A pénzügyi eszközök kibocsátói közzétételük elıtt a befektetési ajánlásokkal nincsenek megismertetve. A Fio az 
utóbbi 12 hónapban nem volt sem vezetı menedzser, sem társ vezetı menedzser egyik pénzügyi eszköz nyilvános kibocsátásánál sem. A 
befektetési ajánlások készítésében részt vevı személyek javadalma nem a Fio vagy a hozzá kötıdı személyek ügyleteitıl van vonatkoztatva. 
E személyek más eszközökkel sincsenek késztetve bizonyos fokú vagy irányú befektetési ajánlások közzétételére. A Fio a befektetési 
ajánlások készítése során az érdekütközéseket megfelelı belsı felosztással elızi meg, mely magába foglalja az egyes belsı részlegek közti 
információ-áramlás korlátozását, valamint a rendszeres belsı ellenırzést. A Fio banka, a.s. felügyeletét a Česká národní banka (Cseh 
Nemzeti Bank) látja el. 
Ezt a dokumentumot a Fio o.c.p., a.s. a Fio banka, a.s. társaságtól vette át, s ezért a tartalmáért nem felel. 
A Fio o.c.p., a.s. felügyeletét a Národná banka Slovenska (Szlovákia Nemzeti Bankja) látja el. 

 


