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A S&P 500 index áttörte az utolsó maximumokat. Ez általánosságban véve bika jelzés. Egy 
olyan kockázat merült fel, hogy a maximumok áttörése hamis lesz és az index értéke 
visszajut az alacsonyabb szintekre. Az emelkedı trendcsatorna egészen 1400 fölé való 
emelkedést jelez, tovább pedig egészen 1500 pontra. A QE2 lezárásával kapcsolatban 
meglepetés lenne, ha ezt a technikai részt az index jelentısebb komplikációk nélkül 
használná ki. Jelenleg szőkebb trendcsatornába való mozgás várható, a növekedési határ 
pedig enyhén 1400 pont fölött van. Az MACD indikátor azt jelzi, hogy várhatóan még egy 
csúcspont keletkezik a korrekció elıtt. Ez idáig tehát az SP500 indexen nem látható reverz 
formáció, ami viszont nem zárja ki a csökkenést, de kevésbé valószínősíthetı. 
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Ez idáig az EUR/USD tartja az emelkedési trendet. Az utóbbi 14 nap alakulása 
viszont jelentısen meredekebb lett. A devizapárnak „jól jönne“ egy korrekció a 
további,1,51-re való növekedés elıtt, ahol a legközelebbi ellenállás található. A 
jelenlegi 1,48-nál való oldalazás a jelzett trendcsatorna felsı határánál van, így 
az EUR/USD-nak lehetısége lenne egészen cca. 1,45-re korrigálni. Viszont a 
növekedés még erıs és a ismétlıdıen keresztezıdı MACD még gyenge az 
alakulás megfordításához. Ebbıl a szempontból a további növekedés elıtt még 
egy ideig oldalazhat a korrekció helyett. 
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PX (CZ): 
A PX indexnek jelenleg sikerült kijutni a szők oldalazásból, mivel a 
200 napos MA-nál (1200 pont körül) lévı támasz tartotta meg az 
indexet. Jelenleg egy erıs ellenállás található 1280 pontnál. Ezen 
ellenállás áttörése után érdekes lesz figyelni az esetleges 
emelkedı trend alakzatát. A következı ellenállás pedig 1315-ön és 
1400 ponton van. 
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Olaj: Az olaj árfolyama az emelkedı trendcsatorna felsı határánál van. Nem egyedi, hogy az 
árfolyam a trendcsatorna felsı határánál hosszabb ideig is tartózkodik és tovább emelkedik. 
Viszont az olaj mindenképpen olyan területen tartózkodik, ahol a potenciális reverz formációkat 
érdemes figyelni. Ez idáig csak egy magasabb maximum alakult ki, de ahogy látszik, már nem 
olyan erıs mint az elızı maximumokra való növekedések. Korrekciós lehetıség van az egész 
trendcsatornán keresztül, ami egészen hordónkénti 90 dollárt jelentene. Ez idáig viszont a 110-es 
határ sincs áttörve ezért túl korai lenne shortot nyitni. 
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Arany: Az arany marad a hosszú távú emelkedı trendcsatornában. Az 
utolsó alakulás meredek lett, ami nem jósolja az ilyen növekedés 
megtartását. Ahogy a régebbi kommentárokban is már jeleztük, az arany 
árfolyama egészen 1600 dollár alá jutott. Ez lenne az aktuális felsı határ 
és ellenállás. Itt érdemes lehet figyelni a lehetséges reverz formációkat és 
a lehetséges korrekcióval is számítani lehet. Annak ellenére, hogy az 
aranynál a túlságos csökkenés nem várható, a trendcsatorna elég jelentıs 
lehetıséget kínál, egészen 1400 dollárhoz, ahol a csatorna alsó határa 
alkotja a támaszt, amely viszont még messze van. 
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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. 
Vétel - a piaci árfolyam több mint 15%-os növekedésére van lehetıség a meghatározott célárhoz képest.  
Akkumulálni  - a piaci árfolyam 5-15% közötti árfolyamnövekedésére van lehetıség, a meghatározott célárhoz, a pozícióba való belépéshez 
ki lehet használni a piaci mozgásokat.  
Tartani  - a piaci árfolyam +5% és -5%-os mozgási lehetıséget nyújt, a meghatározott célárhoz képest.  
Csökkenteni - a piaci árfolyam 5-15%-os csökkenésére van lehetıség a meghatározott célárhoz képest, a pozíció zárásra a piaci mozgásokat 
lehet kihasználni.  
Eladás - a piaci árfolyam több mint 15%-os csökkenésére van esély a meghatározott célártól. 
A piac nagyobb volatilitásánál rövid távon nem feltétlen kell bekövetkeznie a befektetési ajánlás változásához azonnal a százalékos határ 
elérése után.  

 


