
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyar piac (blue chipek) 

- technikai elemzés 
2021.06.08. 

 
Az OTP vezetésével történik az összpiac emelkedése. Már a MOL is 

csatlakozott, de a Richter és az MTelekom még nem ült fel erre a vonatra. 

Továbbra is úgy viselkednek a papírok, hogy összességében még nyílhatna tér 

az emelkedés irányába. Komolyabb esésre utaló minta egyelőre nincs 

kialakulóban, még valószínűleg nem láttuk a piac tetejét.     
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BUX napi: Az emelkedő trend felett új 

csúcsra került és kicsit túlvett lett, de 

még jól néz ki az index.  

 

A vastag zöld emelkedő trendvonal 

törése (45 313 alá zárás) okozhatna majd 

olyan fordulást, amely hosszabb időre 

meghatározhatja megint az útját.  

 

A 46 875 felett nyitott a tér: a 

novemberben kezdődött emelkedésből 

majd az idei év elejétől tartó 

konszolidációból számított célár bőven 

50 000 fölé is mutathat.  

 

Támaszok: 43 750; 42 187; 40 625; 

39 062; 37 500. 

Ellenállások: 50 000; 51 563; 53 125. 

BUX 
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OTP napi: A koncentrált eladók hiánya 

miatt könnyű az útja felfele. Az 

emelkedés kezd hiperbolikus jelleget 

ölteni; ennek a vége egy erős felszúrás 

szokott lenni.  

 

Amíg nem látunk fordulós mintát, addig 

szabad a tér ilyen esetekben.  

 

A 16 875, a 17 500, vagy bármelyik azt 

követő természetes ellenállás fordíthatja 

majd meg.   

 

A vékony zöld emelkedő trendvonal 

pedig majd jóval később törhet, ami az 

emelkedő trend végét okozná.   

 

A 14 375 egy erős támasz; ez alá még 

korrekció esetén sem lenne várható.  

 

Támaszok: 14 375; 13 750; 12 500. 

Ellenállások: 16 875; 17 500. 

OTP 
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MOL napi: Az emelkedés folytatódott, 

már majdnem elérte a 2500-as szintet.  

 

Kicsit túlvett lett, emiatt lehet benne 

újabb megállás vagy oldalazás. De 

alapvetően még jól néz ki: folytatódhat 

az emelkedés a korábbi csúcs irányába.   

 

Még benne lehet az új csúcs lehetősége, 

de az idei év elejéhez képest csak egy 

vízszintes sávval feljebb, a 2656 

környékére adódik a számított szint.   

 

A 2188 már támasznak számít. Ennek a 

szintnek a törése okozhatna problémát, 

de a következő hétre ez nem várható.   

 

Támaszok: 2188; 2032; 1875; 1719. 

Ellenállások: 2500; 2656; 2813. 

MOL 
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Richter napi: A korrekciós fázis végén 

lehet az árfolyam, mert egy szűkülő 

mozgást végez a papír.   

 

A 8125-es szint alatt elfogyott az eladói 

lendület, de a csökkenő trendvonal sem 

tört még felfele.  

 

A 7500 számít nagyon erős szintnek. Ez 

alá hosszú távon nem várható.  

 

Amennyiben rövidesen felfele áttörné a 

csökkenő trendvonalat, az esélyt adna 

egy újabb emelkedő hullámra. 

 

Esésekben inkább a vétel ajánlott, de 

csak a csökkenő trend törése után 

nyílhat tér a 9000 feletti célárak felé.  

 

Támaszok: 7813; 7500. 

Ellenállások: 9063; 9375; 9688; 10000 

Richter 
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MTelekom napi: Az osztalékfizetés 

miatt tartózkodik a lefele nyitva hagyott 

rés (409-411) alatt az árfolyam. 

 

A rövid csökkenő trendből kioldalazott, 

de természetesen a rés fölé kerülés 

hozhatja el a 422 környékének újabb 

tesztelését.    

 

Még több hétig is eltarthat, mire a 

pozitív hangulat felemelheti 420 

környékére.  

 

Lefele potenciált nem látni, inkább lassú 

emelkedés várható.   

 

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: 2021.06.08. 
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