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A csökkenések megindultak és fontos szintek törésén is túl vagyunk. Nem néz 

ki jól a magyar piac: az MTelekom kivételével vannak terek lefele. Főleg a 

Richter és Mol mutat további jelentősebb esési potenciált. Az OTP követi őket, 

míg az MTelekom még viszonylag kevés eséssel vészelheti talán át ezt a 

negatív hullámot. Érdemesebb tehát kivárni, mert vagy a túladott 

állapotokban lehet ismét jobb vételi helyeket találni, vagy egy kiemelkedően 

erős forgalmú nap hozhatja el a mélypontot a papíroknál.   
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BUX napi: Sajnos a kedvezőtlen 

folyamatok folytatódtak az elmúlt 

napokban is. 

 

A túl hosszú oldalazás után trendszerű 

esés indult a hazai börzén. 

 

Az emelkedő trend is törni készül, utat 

nyitva a további esés fele.  

 

Amennyiben a 42 187 alá zár az index, 

akkor a 39 062 lehetne az esés célára.  

 

A longokkal kivárni érdemes, mert még 

mutat lehetőséget az esésre a piac. 

 

Támaszok: 39 062; 37 500; 35 938; 

34 375; 31 250. 

Ellenállások: 45 313; 46 875; 48 438; 

50 000. 

BUX 
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OTP napi: Ha lassan is, de enyhén lefele 

vette az irányt a vezető papír.  

 

Az ADX indikátor az esést mutatja 

trendszerűnek, így nagy long potenciált 

mutató minta még nem alakult ki.  

 

Az oldalazás tehát túl hosszú ideig 

tartott, az emelkedésnek már hamarabb 

el kellett volna indulnia – de nem tört ki 

felfele. Ilyenkor általában a másik 

irányba indul el az árfolyam.  

 

Alul a 12 500 környékén van erős támasz. 

Ettől kezdve lehet majd esetleg vételt 

keresni, de egy túladott szituáció lehetne 

jobb beszálló hely.  

 

Egy nagy forgalmú nap segítene kijelölni 

az esés alját. 

 

Támaszok: 12 500; 11 875; 11 250. 

Ellenállások: 15 000; 15 625. 

OTP 
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MOL napi: Tovább csökkent az árfolyam 

az erősebb támaszok felé.  

 

A 2032 alatt gyakorlatilag az 1875 

környéke lehet elérhető. Egyelőre nem is 

látni hamarabb long oldali lehetőséget, 

mert semmi sem utal arra, hogy ezt a 

papírt venni kellene.  

 

Amíg a piros vékony csökkenő 

trendvonal alatt van, addig csak erős 

túladottság esetén jöhet némi 

visszapattanás – ez 1875 körül 

következhet be nagyobb eséllyel.  

 

Támaszok: 1875; 1719. 

Ellenállások: 2188, 2344; 2500; 2656; 

2813. 

MOL 
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Richter napi: Az emelkedő trendvonal 

törése utáni visszatesztelés csúnyán 

elhalt; lepattant a 8750-es szintről az 

árfolyam. A tegnapi kereskedés tehát 

csak ráerősített arra a képre, hogy ez 

bizony már nem vételes papír.  

 

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.  

 

A további esés esélye nagyobb; a long 

oldalon érdemes kivárni a fontosabb 

támasz szint eléréséig.  

 

Támaszok: 8125; 7813; 7500. 

Ellenállások: 9063; 9375; 9688; 10000 

Richter 
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MTelekom napi: Múlt héten kisebb 

vételi erő érkezett, amely felfele 

mozdította ki a papírt az apátiából. Így 

a long trend lélegzetvételhez jutott, de 

ettől függetlenül is nyögvenyelős 

emelkedésnek tűnik ez. 

 

Egyelőre maradt az emelkedő 

trendvonal felett, így ez a támasz talán 

segítheti az emelkedést.  

 

Mivel elérte a 422-es következő 

természetes szintet, ami megállást 

hozott, néhány nap engedélyezett lehet 

a long trend szempontjából a pihenőre. 

De ha megint leesne a 406-os szintre, 

az mély sárdagasztássá változtathatja 

a papír mozgását.   

 

Alul a 391 erős támasz, felül pedig a 

438 az ellenállás. Ezek az értékek 

zárják közre a papírt hosszabb távú 

szintekként.  

 

Támaszok: 391; 375; 359. 

Ellenállások: 422; 438. 

MTelekom 



     
 

www.otpresearch.com 

 

MAGYAR PIAC - TECHNIKAI ELEMZÉS - 2021.04.20. 

 

 

Technikai elemző 

Kecskeméti István  

Istvan.Kecskemeti@otpbank.hu 

+36 1 374 7225 

        

      

 

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 
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