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S&P 500: 
Az index értéke jelenleg az 1150 pontos technikai ellenálláson van. 1150 fölött az indexnek lehetısége 
lehet a további emelkedésekre, ami viszont nem a legvalószínőbb forgatókönyv. Az EMA200 horizontális 
és várható, hogy az index értéke épp e szint körül oszcillál majd. Látható, hogy az index jelenleg 
oldalazásban van. A minimumok vagy a maximumok áttörése jelzi a következı lehetséges alakulást. Az 
esetleges ellenállás áttörése után várhatóan lehetıség lesz a vételre az 1150-es szintre való korrigálás 
esetén. Csökkenés esetében az index támasza az 1040-es minimumnál van, tovább pedig 940-en. 
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EUR/USD: 
A devizapár hirtelen mozdult az elsı érdekes ellenállásokra: 
1,38 – 1,39. Az EMA200-as is át lett törve, ahol a meredek 
trendnél az árfolyam meg sem állt. Amennyiben nem tartja 
meg az említett szinteket, enyhe túllépés várható a jelzett 
trendcsatornából, egészen 1,4-ig. Az elızı ellenállás (1,32) a 
korrekciónál támaszként szolgálhat. Viszont nem árt az 
óvatosság a trendváltozásnál, mivel már több fordulat-
próbálkozást lehetett észlelni – sikertelenül. 
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PX (CZ): 
A PX index az emelkedés után, az 1100-as támasz és 1200-as 
ellenállás alkotta szők sávban oldalazik. Ez át lett törve, amikor a 
PX 1300 pontra jutott, de az erı nem maradt meg. Jelentısebb 
mozgás csak akkor várható, ha át lesz törve valamelyik szint. 
Jelenleg az index egy bizonyos közép-értéket tesztel a csatornán 
belül, amelyik korábban támaszként mőködött. 
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Olaj: 
Kulcsfontosságú az egész alakulás számára a 87 dolláros szint nem 
áttörése volt, ahol visszapattant az árfolyam. Az olaj így egészen 65 USD-
ra jutott, ahol mőködésbe lépett a támasz. Az EMA200 ellenállás áttörése 
után (cca. 78 USD-nél) további emelkedés következett be. 
Összességében az olaj már hosszabb ideje oldalazásban van és cca. 87 
dollárnál van a csúcspontja, és 65-nél a mélypont. Jelenleg, amennyiben 
az olaj túllépi a 82 USD-t, a 87 dolláros ellenálláshoz juthat. 



Fio o.c.p., a.s.               10/2010 

 

Arany: 
A túlvett szintekrıl az arany visszakorrigált 1200 dollár alá, 
ahol visszapattant a trendvonaltól. Az 1256 dolláros szint át 
lett törve és az arany erısödik a gyengülı dollárral 
egyetemben, 1300 dollár fölé. A támaszt az említett 
emelkedı trendvonal alkotja. Jelenleg támaszként funkciónál 
a trendcsatorna felsı határa is. Érdemes lehet az aranynál 
figyleni a lehetséges trendfordító formációkat, ahol 
korrigálhatja az eddigi emelkedést. 
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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. 
 


