
Ország indexek – példa a relatív teljesítményre 

A nagy országindexek általában sokkal inkább hajlamosak az úgynevezett „együttmozgásra”, 
mint az egyedi részvények, vagy akár a szektor-, ágazatindexek. Különösen így van ez akkor, 
ha egyazon régióról, hasonló gazdasági környezetről van szó, de tovább erősítheti az 
együttmozgás valószínűségét, ha az indexeket hasonló számú és a gazdaság azonos 
szegmenseiből kikerülő részvény alkotja. Nyugodtan leszögezhetjük, hogy a német Dax30 és 
a francia Cac40 index ezen feltételek közül a legtöbbet teljesíti.  

Rövidtávon a felületes szemlélő szinte a teljes együttmozgást figyelhet meg a napi 
teljesítményeiken, ami azonban távolabbról szemlélve már közel sem lesz igaz. A heti 
grafikonokon erős és tartós trendek rajzolódnak ki a felül és alulteljesítések tekintetében, de 
tény, hogy nagy eltérésről, hektikus viselkedésről ekkor sem lehet beszélni.  

A Dax30 index elmúlt másfél évtizedét szemlélve azt látni, hogy a Cac40 ellenében 1993-tól 
stabil felülteljesítő volt, ami egészen 1997 végéig tartott. Ekkor az „1”-es pontot követően 
feltűnő, hogy az árfolyam újabb csúcsát a „2”-es pontban már nem követte a Cac40-hoz mért 
relatív erő grafikonján is magasabb csúcspont. Ez előre jelezte a későbbi trendfordulót, ami 
be is következett és 1999-től a Dax30 alulteljesítette a Cac40-t egészen 2002 végéig – „4”-es 
pont. Ekkor indult ismételten egy emelkedő trend az árfolyamokban is, ami relatív 
felülteljesítéssel párosult. Ez azt jelenti, hogy a Dax30 rendre lendületesebben emelkedett 
francia társánál.  

 

Említésre méltó még a „3”-as pont, ami az árfolyamértékekben az abszolút csúcs elérésének 
időpontja volt. Ekkor a Dax30-as index relatív ereje masszív eső trendben volt a Cac40-hoz 
képest. E mögött a vezető-lemaradó instrumentumok trendbeli viselkedésének 
törvényszerűsége figyelhető meg. Az általános emelkedés egyik vezető európai indexe volt a 
’90-es években a német index. Az „1”-es és „2”-es pont határolta időszakban vált 
egyértelművé, hogy a trend kifulladóban van, hiszen a korábbi vezető ellenében a francia 
index jobb teljesítményt tudott nyújtani. Ez kissé felnagyítva a "pulykák szárnyalásának” 



időszaka volt, amikor a lemaradó instrumentumokat is agyba-főbe vásárolják a lelkes 
spekulánsok. Tipikus volt a trend zárása is, ami egy négy hónapos időszakban közel három 
hónapnyi pánikszerű vételekben csúcsosodott ki.  

 

A rövidtávú képet szemlélve azt látni, hogy általában egymáshoz viszonyítva semlegesen 
viselkednek az indexek, ezt csak kisebb felül-, illetve alulteljesítések zavarják meg, melyek 
beleilleszkednek ugyan a középtávú trendekbe, de rövidtávon majdhogynem 
kiegyenlítődnek.  

A két meghatározó európai index egymáshoz mért mozgásában rövidtávon a Cac40 
felzárkózására, középtávon pedig a Dax30 egyelőre folytatódó felülteljesítésére lehet 
számítani, amint azt a relatív erő grafikonjairól leolvasható trendek, illetve a hisztorikus 
tapasztalatok jelzik.  
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