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Teljes az elbizonytalanodás a long oldalon, mert az elmúlt héten semmilyen 

vételi erőt nem lehetett tapasztalni, sőt, koncentrált vevők hiányában az árak 

is elkezdtek lecsúszni. Veszélyes helyeken vannak a papírok: könnyen 

jöhetnek olyan esések, amelyek beindíthatják a stopokat, és gyors leszúrás 

jellegű eséseket okozhatnak. Érdemesebb tehát kivárni, mert vagy a túladott 

állapotokban lehet ismét jobb vételi helyeket találni, vagy meg kell várni azt a 

vételi erőt, ami ezekből a hosszú oldalazós szakaszokból képes lehet felfele 

kimozdítani a papírokat.  
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BUX napi: Sajnos kedvezőtlen 

folyamatok láthatók a magyar indexben. 

Az elmúlt pár napban meg sem próbálta 

a piac az emelkedést. Sőt, az indikátorok 

szerint a csökkenés kezd trendszerű 

lenni, ami nem sok jót vetít előre. A hazai 

börze mozgása egyelőre nem illik bele a 

kedvezőbb európai képbe. 

 

Ma 43 000 körül húzódhat az emelkedő 

trendvonal. Ha ez alá zár az index, az 

gyors kirázós esést okozhat.  

 

Akár a 40 625 is elérhető lehet. A 

longokkal kivárni érdemes, mert még 

mindig hiányzik a vételi irányba mutató 

megerősítés. 

 

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: Nagy beszűkülésből lefele 

próbál kimozdulni a bankpapír.  

 

A 13 125 az utolsó mentsvár; alatta 

könnyen az idei év új mélypontjára eshet.  

 

Az oldalazás is túl hosszú ideig tartott 

már, az emelkedésnek már hamarabb el 

kellett volna indulnia. 

 

Csakis a 13 750 fölé zárás adhatna long 

jelzést. 

 

Alul a 12 500 környékén van erős támasz 

és lehetséges vételi szint – de ez a 

forgalom nagyságától és az esés 

intenzitásától is függhet. 

 

Támaszok: 12 500; 11 875; 11 250. 

Ellenállások: 15 000; 15 625. 

OTP 



     
 

www.otpresearch.com 

 

MAGYAR PIAC - TECHNIKAI ELEMZÉS - 2021.04.13. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MOL napi: A múlt heti csökkenés után 

letapadt az árfolyam a 2120-ra. Ez 

továbbra is lefele mutató jelzés; 

könnyen eshet tovább.  

 

Erősebb támasz csak az 1875 környékén 

várja.  

 

Nem néz ki jól; a zöld emelkedő 

trendvonalat nem lett volna szabad 

áttörnie.  

 

Amíg a piros vékony csökkenő 

trendvonal alatt van, addig a long oldalt 

nem érdemes erőltetni.  

 

Támaszok: 2032; 1875. 

Ellenállások: 2500; 2656; 2813. 

MOL 
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Richter napi: A múlt heti lefordulás még 

az emelkedő trendvonal felett 

következett be.  

 

A vékony zöld trendvonal törése méretes 

korrekciót indíthatna be lefelé.  

  

Alul csak a 7500 számít nagyon erős 

támasznak. Ezen szint alá hosszú távon 

egyáltalán nem várható.  

 

Ha újra túladott lesz, akkor kaphatunk 

jobb vételi lehetőséget.  

 

Támaszok: 8125; 7813; 7500. 

Ellenállások: 9063; 9375; 9688; 10000 

Richter 
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MTelekom napi: Megint elhalt a vételi 

kedv; alacsony forgalmú, 

semmitmondó kereskedést láthattunk.  

 

Sajnos ismét áttörheti az emelkedő 

trendvonalat, ami okozhat némi 

bizonytalanságot. Úgy tűnik, lefele 

nincs nagy potenciál – például 391 

körül már erős támasz van –, de ettől 

még nem kedvező a széljárás.  

 

Ahhoz, hogy elérje a 438 környéki 

szintet, új csúcsra kell mennie.  

 

Természetesen még nem kell temetni a 

papírt, de egyelőre nem látni azt az 

erőt, amely ki tudná mozdítani a papírt 

ebből az apátiából.   

 

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

Közzététel dátuma: 2021.04.13. 
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