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S&P 500  
Az S&P 500 index az 1 220 ponton húzódó ellenállás fölé került. Az elpattanás és a 
korrekció lehetısége még érvényben van, mégha némi áttörés már megtörtént, akár 
a korábbi esetben is. Amennyiben az index tovább folytatná az emelkedést, a 
következı ellenállás jócskán följebb húzódik. Úgy tőnik, hogy most elegendı tér van 
fölfelé, amennyiben az 1 220 pontos szint áttörése nem lesz hamis. Annak a 
lehetısége is fennáll, hogy az esetleges 1 220 pontos áttörés után az 1 200 szintig 
történı visszakorrigálás történik, ahonnan ismét újabb emelékedés következhet. 
Amennyiben az index csökkenésbe kezdene, akkor elıbb az 1 180 pontos, majd az 
1 160 pontos támaszig lenne elegendı tér. 
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EUR/USD: 
A napi chart alapján a devizapár árfolyama jelenleg 
visszamozdult az emelkedı trendcsatorna határára. E szintrıl 
visszapattanhat alacsonyabb szintekre és gyengülhet. Vagyis 
az EUR gyengülhet és az USD erısödhet. Viszont bizonyos 
ideig valószínő az oldalazás 1,29-1,35 között. 
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PX (CZ): 
A PX index a rally után továbbra is az 1 100 pontos támasz és 1 200 
pontos ellenállás közötti szők sávban tartózkodik. Ez bár áttörésre 
került, amikor az index egészen 1 300 pontig emelkedett, azonban 
nem volt elegendı erı e szintek megtartásához. Északi irányban 1 
200 ponton húzódik az ellenállás, míg lent 1 100 ponton a támasz. 
Nagyobb mozgásra csak az említett szintek valamelyikének 
áttörésekor számíthatunk. Jelenleg az index mozgása elmarad a 
nemzetközi piacok teljesítményétıl. 
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Olaj: 
Kulcsfontosságú volt a 87 dolláros szint sikertelen áttörési 
próbálkozása, amelytıl visszapattant. Az olaj így egészen 65 dollárra 
jutott, ahol támaszra talált. Ez már viszonylag régen volt és jelenleg a 
87 dolláros szintért folytatott harc már elveszett. Az olaj az említett 
ellenállás fölött mozog és tovább emelkedhet. Erre vallana a stabil 
támasz is, amelyet az utóbbi idıben a 200 napos MA adott, amely 
alá már nem tért vissza az olaj.  
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Arany: 
Az arany hosszútávú emelkedı trendben van, amely ezidáig 
nem állt meg a pszichológiai 1400 dolláros szinten sem. Az 
elızı csúcsok túl lettek teljesítve és az eddigi korrekciók 
inkább kozmetikai jellegőek. A támaszt az emelkedı 
trendcsatorna határa alkotja, amely jelenleg elég messze 
van. Figyelni érdemes a lehetséges reverz formációkat, ahol 
korrigálhat. 
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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. 

 


