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Az elmúlt két hétben a nagypapírok nem egyszerre mozogtak. Az OTP és 

a MOL a korrekcióját töltötte, míg a Richter és az MTelekom inkább 

emelkedett. Emiatt a BUX szűk sávban oldalazott. Rövidesen viszont ki 

kell mozdulnia a piacnak ebből a semmittevésből. Ha a MOL és az OTP 

nem töri le a napokban tesztelt támaszokat, esélyük nyílhat arra, hogy 

ismét felfelé induljanak. Ez már elég lenne az emelkedő trend 

újraéledéséhez. 
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BUX napi: Az emelkedő trenden belül az 

elmúlt két hónapban korrekciós fázist.  

láthattunk. 

Ennek a szűk mozgásnak márciusig vége 

lehet. Addigra eldőlhet, hogy megtörik 

az ideális emelkedő trend, vagy folytatja 

az útját az új csúcsok irányába.  

 

Jelenleg a trendvonal már 42 187 fölött 

húzódik, de mivel folyamatosan 

emelkedik, a későbbiekben magasabb 

szinteken törhet.  

 

Mivel a fő trend emelkedő, ezért 

nagyobb esélye annak lenne, hogy felfele 

próbálja meg a kitörést az index és új 

csúcsra megy. Ebben az esetben a 46 875 

jöhet képbe új célárként.  

 

Támaszok: 40 625; 37 500; 35 938; 

34 375; 31 250. 

Ellenállások: 45 313; 46 875; 48 438; 

50 000. 

BUX 
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OTP napi: A 13 125-ös szint újbóli 

tesztelésével folytatódott a korrekciós 

szakasz.  

 

A gyenge forgalom nem árulkodik erős 

eladói nyomásról.  

 

Mindaddig, amíg nem tör az előző swing 

low (13 125) pont alá, ezek a lefele 

korrekciók csak erőgyűjtésnek 

számítanak.  

 

A felső piros csökkenő trendvonal 

áttörése okozhat majd újabb rövid 

emelkedést. Felül a 15 000 feletti nyitott 

rés betöltése még összejöhet.  

 

Alul csak a 11 875 és 12 500 közötti 

zónában van erős támasz. 

 

Támaszok: 12 500; 11 875; 11 250; 10 625; 

10 000.   

Ellenállások: 14 375; 15 000; 15 625. 

OTP 
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MOL napi: A korrekció folytatódott; 

2188-nál ráült az első fontos támaszra, 

amelyet eddig nem tudott letörni.  

Még lejjebb is jöhetne, de akkor se 

beszélhetnénk nagy csökkenési 

potenciálról.   

A 2032 feletti mozgás erőgyűjtésnek 

számít, és inkább a vételeket érdemes 

keresni.  

Ha a piros vékony trendvonal fölé kerül, 

az újabb lehetőséget adhat egy rövid 

távú emelkedésnek.  

A 2500 nagyon fontos szint lehet a 

jövőben, mert ez a támasz korábban 

alulról többször megállította az esést, 

mostanság pedig felülről számít 

ellenállásnak. Egy újabb emelkedő 

szakaszban is ez lehet majd a célár.  

Az esésekben inkább a vétel kereshető, 

mert hosszabb távú trendfordulóról 

beszélhetünk, és lefele nincs nagy 

potenciál, míg egy túladottsághoz 

közeli állapotban kedvezőbb beszállási 

pont adódhat.  

 

Támaszok: 2188; 2032; 1875. 

Ellenállások: 2500; 2656; 2813. 

MOL 
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Richter napi: A 8750-es szint 

megállította az esést.  

Ennél a természetes szintnél a további 

emelkedés hozamelőnye is eltűnt. 

Mindenképpen hajlamos már az 

árfolyam egy kis megállásra, 

visszatesztelésre.  

A túlvettséget is illene korrigálnia.  

 

Jobb vételi helyek a 8125-től lefele 

adódhatnak.  

Alul csak a 7500 számít erős támasznak. 

Ezen szint alá korrekció esetén sem 

lenne várható, így a vételi helyek is ezen 

szint fölé adódnak.   

 

Ez a papír még nagyon messze van attól, 

hogy technikai alapon jelentős 

csökkenéssel kellene számolni, de 

kisebb korrekciók beleférnek.   

 

Támaszok: 7875; 7500. 

Ellenállások: 8750; 9063; 9375. 

Richter 
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MTelekom napi: Az elmúlt napok 

növekedésével egyelőre tudta tartani 

az emelkedő trendet.  

 

De megint csak a 406-os szintig tudott 

menni.  

 

Ha ezt át tudja törni, akkor tér nyílhat a 

422 vagy 438 felé.  

 

A 391 alá zárás nem történt meg, és 

továbbra sem szabad ez alá mennie a 

papírnak, mert az mindenképp az 

emelkedő trend kudarca lenne.  

 

A részvény egyelőre jól néz ki. 

Megmaradt a további emelkedés 

esélye, amennyiben nem töri le a 391-

es szintet. 

 

Támaszok: 391; 375; 359. 

Ellenállások: 422; 438;  
 

MTelekom 
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Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi az elemzéshez tartozó jogi nyilatkozat, amely ’Az OTP Global Markets elemzési 

anyagainak jogi tájékoztatója’ elnevezéssel az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/GM_Elemzesi_anyag_jogi_tajekoztato.pdf 

Az elemzés során használt módszerek leírása az alábbi linken keresztül érhetőek el:  
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