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Az S&P 500 index az 1 220 pontos ellenállásra érkezett. Még mindig érvényben van az elpattanás és 
korrekció esélye annak ellenére, hogy az ellenálláson történı átlépés már kisebb mértékben megtörtént 
Amennyiben az index tovább emelkedne, akkor a következı ellenállás csak jóval magasabb szinten 
található. Azt is mondhatjuk, hogy jelenleg viszonylag nagy a tér felfelé, amennyiben az 1 220 pontos töré 
valóban beigazolódna. De annak is meg van az esélye, hogy az 1 220 pontos ellenálláson történı 
átmenetel után az index visszatér erre a szintre. Ezen a szinten meg lehet próbálkozni mind a hosszú, mind 
a rövid pozícióval szők stoploss-al bebiztosítva azt. Viszont nagy a valószínősége, hogy a stoploss 
megbízás aktiválódik. Amennyiben az index visszakorrigálna, akkor az 1 180 pontos támaszig lenne tere a 
csökkenésnek.  
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EUR/USD: 
A páros az 1,38 – 1,39-es szinten húzódó ellenálláshoz 
érkezett. Itt egy idıre megtorpant és egy következı 
lehetséges célár felé vette az irányt. Az 1,4-es szintnél a 
trendcsatornából is kilépett. A trendforduló valószínősége 
miatt óvatosnak kell lennünk, mivel már több ilyen 
próbálkozás is volt, bár azok mind sikertelenek voltak. Így 
fennáll az 1,39-es szintig történı korrekció valószínősége. 
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PX (ČR): 
A PX továbbra is az 1 100 pontos támasz és 1 200 pontos 
ellenállás közötti szők sávban oldalazik. Bár ez idıközben 
áttörésre került, amikor is az index 1 300 pontra emelkedett, 
azonban nem volt elegendı ereje a szint megtartásához. Északi 
irányban az 1 200 pontos szinten húzódik a következı ellenállás. 
Míg a támasz 1 100 ponton. Nagyobb elmozdulásra valamelyik 
határvonal átlépésekor számíthatunk. Az index teljesítménye 
jelenleg elmarad a nemzetközi piacok teljesítményétıl. 
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Olaj: 
Az egész mozgás szempontjából a 87 dolláros szint nem lett áttörve, 
ahonnan az árfolyam aztán el is pattant. Az olaj így visszatért 65 dollárra, 
ahol a támasz állította meg a további csökkenést. Miután az EMA 
mozgóátlagot átlépte, az árfolyam tovább folytatta az emelkedést. 
Összességében az olaj árfolyama már hosszabb ideje sávozó mozgást 
mutat, így a rövid távú csúcsra 87 dolláron, a mélypontra pedig 65 
dolláron kerülhet sor. Amennyiben áttörné a 87 dolláros szintet, akkor a 
gyengülı dollár mellett a többi árupiaci termékkel karöltve tovább 
emelkedhet. 
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Arany: 
2009 decemberében a túlvásárolt szintekrıl az arany 
árfolyama az 1 200 pontos szint alá tért vissza. Késıbb az  
1 265 dolláros szintet sikeresen áttörte és a gyengılı dollár 
hatására 1 300 dollárig emelkedett. A támaszt jelenleg az 
emelkedı trend alsó határa jelenti, ami egyelıre viszonylag 
messze van. Most azonban már érdemes figyelni azt a 
formációt, amibıl az árfolyam visszakorrigálhat. A következı 
fordulat a pszichológiai 1 400 dolláros szinten következhet 
be. 
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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. 


