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Az emelkedés széleskörű volt a múlt héten, minden lemaradó blue chip kivette 

a részét az árnövekedésből. Mind az összpiac, mind az egyedi papírok szintjén 

lehet még tér felfelé. Az OTP kis megállásban, de még nem trendfordulóban 

várja a kereskedést. A Mol közel van eddigi csúcsához, még mutat potenciált. 

A Richter lemaradó volt, de a múlt héten adott vételi jelek teret nyitottak 

felfelé. A korábban lefele nyitva hagyott rés betöltésével, majd az azt követő 

ralival az MTelekom is csatlakozott a klubhoz.      
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BUX napi: Az emelkedő trendben a görbe 

hamarosan elérheti az 50 000 környéki 

zónát.  

 

Túlvett, de még nem adott fordulási jelet.  

 

A vastag zöld emelkedő trendvonal 

törése (45 313 alá zárás) okozhatna majd 

olyan fordulót, ami hosszabb időre 

meghatározhatja az útját – de ettől még 

messze van.  

 

Még lehet benne némi lehetőség, de már 

egy lokális tetőponthoz közelíthet az 

árfolyam.  

 

Még hetekre lehet egy meghatározó 

fordulat kialakulása. 

 

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 túlvettséget egyelőre 

oldalazással korrigálja a papír. 

 

A hosszabb kép adhatna még 

lehetőséget felfele.  

 

Ez az oldalazó minta néhány nap múlva 

újra az emelkedést segítheti.  

 

Az alsó vékony zöld emelkedő 

trendvonal még messze van – hosszú 

korrekciós fázist is kibírna a papír az 

emelkedő kép változása nélkül.  

 

További csökkenés esetén sem lenne 

15 000 alá várható.   

 

Támaszok: 15 000; 14 375; 13 750; 

12 500. 

Ellenállások: 17 500; 18125. 

OTP 
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MOL napi: Az emelkedés folytatódott, 

már majdnem elérte a 2500-as szintet.  

 

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.   

 

Emiatt kb. 5%-nyi emelkedési potenciál 

lehet benne, de a long oldali beszállás – 

a szűkebb hozamlehetőség miatt – már 

késeinek tűnhet.  

 

A támaszként szolgáló trendvonal 2300 

körül húzódik; a szint törése okozhatna 

problémát. 

 

Támaszok: 2188; 2032; 1875; 1719. 

Ellenállások: 2500; 2656; 2813. 

MOL 
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Richter napi: Az ideális trendvonal 

tesztelése után jelent meg némi vételi 

erő.  

 

Az utolsó három nap emelkedése 

megtörte a csökkenő trendvonalat, így a 

korrekciós fázis véget érhetett.  

 

Egy újabb kis esés a 8125 felé jó long 

beszállási lehetőségeket adhatna.  

 

A 8750-től felfele veszít a vétel 

vonzerejéből; ennél magasabb szinteken 

inkább a long zárás keresése ajánlott. 

 

Támaszok: 7813; 7500. 

Ellenállások: 9063; 9375; 9688; 10000 

Richter 
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MTelekom napi: Az osztalékfizetés 

utáni kis természetes esést gyorsan 

maga mögött hagyva betöltötte a nyitva 

hagyott rést, ezzel utat nyitott az 

emelkedés felé.  

 

Mivel elérte a 422-es szintet és az ideális 

emelkedő trendtől is elszakadt, a 

következő elérhető szintként a 438 

kerülhet a képbe.  

 

Még mutat lehetőséget felfele, mert a 

406 környéke nagyon erős támasz lett, 

az alá nem lenne várható.  

 

Támaszok: 391; 375; 359. 

Ellenállások: 438; 453. 

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: 2021.06.15. 
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