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S&P 500: 
Az S&P 500 index a nem sokkal az 1 300 pontos szint fölött húzódó kisebb ellenállás fölött 
tartózkodik. A jelenlegi konszolidáció után a szélesebb trendcsatornán belül az emelkedés 
tovább folytatódhat. Amennyiben az index folytatná az emelkedést, a következı ellenállás 
jóval magasabban, az 1 400 pontos szint fölött tartózkodna, ugyanis az emelkedı csatorna 
határa erre a szintre esik. A piacon azonban nem lelhetıek fel fordulati jelek és egyelıre tart 
az egy helyben toporgás. Ez még érvényben maradhat, amennyiben az index az 1 290 
pontos lokális minimumok fölött marad. Ennek letörése esetén az index nagyobb 
korrekcióba is kedhet, melynek alja akár az 1 200 pontos szint is lehet. 
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EUR/USD:  
Eddig az EUR/USD tartja az emelkedı trendet és közeleg a lehetséges 
ellenálláshoz, amely 1,4150-nél van. Az eddigi emelkedések korrekciója 
mindig csak ideiglenes volt és az EUR/USD folytatta az emelkedést. 
Technikai szempontból semmi sem akadályozza a devizapárt, hogy az 
említett 1,4150 szintre vagy magasabbra jusson, amennyiben áttöri a 
berajzolt trendvonalat. A 1,3700 lehetne a legközelebbi támasz, ahol az 
EUR/USD visszapattanhatna. Csökkenés esetén több lehetıség van 
ahol megfordulhatna a trend és a 200 napos MA-hoz irányulhatna. 
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PX (CZ): 
A PX index jelenleg az 1 220 pontos szint közelében tartózkodik, 
ahol egy olyan technikai szint található, amely több mint egy éven 
keresztül meggátolna az indexet az emelkedésben. Amennyiben 
megtudná tartani az 1 200 pontos minimumok szintjeit és északi 
irányban pattanna el, meg lenne a remény arra, hogy áttöri a lokális 
maximumokat és kilép az oldalazó trendbıl. Tekintettel az oldalazó 
mozgásra sajnos az a valószínőbb, hogy az 1 200 pontos támasz 
nem lesz elég erıs.  
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Olaj: 
Az után, hogy az olaj áttörte a 87 dolláros ellenállást, hirtelen 
emelkedés következett egészen a jelenlegi szintekre, hordónkénti 
100 USD fölé. Technikai szempontból az olajnak lehetısége van 110 
dollárra emelkedni és utána, esetleg közvetlen elıtte korrigálhatja az 
emelkedést 100 dollárra, ahol támaszt keresne, majd enyhén 90 
dollár fölött lenne a következı támasz lehetıség. 
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Arany: 
Az arany egy hosszú távú emelkedı csatornában mozog. Jelenleg 
azonban az unciánkénti 1 420 dolláros történelmi csúcs 
bizonytalanságot ébreszt. Amennyiben ezt a szintet áttörné, az újabb 
emelkedést indíthatna el egészen a trendcsatorna felsı határához, 
vagyis mintegy 1 600 dollárig. A támaszt az emelkedı trend alsó 
határa alkotja, amely jelenleg eléggé messze van. A csatorna alsó 
határáig történı csökkenés kockázata miatt érdemes figyelni a 
potenciális fordulati formációkat, de mindenekelıtt azt, hogy az 
árfolyam áttudja-e törni az 1 420 dolláros szintet.  
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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. 

 


