
      

 

A kis korrekciók, oldalazások után az elmúlt három-négy napban pozitív 

változások kezdődtek újra. Az OTP, Richter vezette az emelkedést, Mol 

Mtelekom még kicsit lemaradó.  Mivel a korrekciók mértéke jóval kisebb volt, 

mint ahol jobb vételi helyeket találhattunk volna, valamint a mostani 

emelkedés alapvetően a hosszabb long képet megerősítette, így egy újabb 

méretes korrekció esélye tolódhat időben.   
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BUX napi: A 46 875-ös szint nem esett el, 

sőt négy napja megpattant felfele a piac. 

Három napja pedig megtört a csökkenő 

trend is.  

 

Ez az emelkedő hullám új csúcsra viheti a 

börzét.  

 

Az oldalazás mértéke időben 

megfelelőnek tűnik.  

 

A kérdés inkább az ebben a szituációban 

mennyire tartós emelkedés lehet ebből, 

vagy az 50 000 elérése után újra 

korrigálhat a piac.  

 

A hosszabb emelkedő kép változására 

nincs jelzés, nem látni olyan mintát, ami 

tartós fordulat kialakulására utalna még.  

 

Támaszok: 45 313; 43 750. 

Ellenállások: 50 000; 51 563; 53 125. 

BUX 
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OTP napi: A korrekciós fázisból enyhe 

forgalom növekedés mellett indult meg 

az emelkedés.  

 

A berajzolt csökkenő trendvonalak 

törése utat nyitott újra felfele.  

 

Az alsó vékony zöld emelkedő 

trendvonal határozza meg a jövőben a 

long trendet. Amikor majd ez törik, akkor 

kezdődhet hosszabb megálló vagy 

korrekciós fázis.  

 

Egy újabb túlvett szituációig nyitott lehet 

a tér felfele, erősebb ellenállás a 17 500 

körül lehet esedékes.  

 

Támaszok: 14 375; 13 750; 12 500. 

Ellenállások: 16 875; 17 500; 18125. 

OTP 
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MOL napi: A kis korrekció utáni 

emelkedés gyenge forgalom mellett 

történt.  

 

Az ideális emelkedő trendvonalat kell 

újra figyelni, amíg felette van, addig 

nyitott lehet a tér újra felfele.  

 

Felül a 2500 alul a 2344 foghatja közre 

az elkövetkező napokra.  

 

A 2344 alá zárással kerülhetne 

korrekciós fázisba megint a papír. 

 

Nem egyértelmű a helyzet, még nem 

trendszerű az emelkedés, erőgyűjtésre 

volna szükség.   

 

Támaszok: 2032; 1875; 1719. 

Ellenállások: 2500; 2656; 2813. 

MOL 
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Richter napi: A csökkenő trendvonal 

törése óta az esés megállt, oldalazásba, 

erőgyűjtésbe fordult a papír.  

 

A 7813-as szint erős támasz, mivel 

megfordult a papír erről a szintről, 

folytatódhat a hosszabb távú long trend.  

 

Az elmúlt napok emelkedése 

kimozdíthatja felfele a papírt ebből az 

oldalazásból, növekedés indulhat újra. 

 

A 8750-es szinttől kezdve találhatóak 

csak ellenállások.   

 

Támaszok: 7813; 7500. 

Ellenállások: 9063; 9375; 9688; 10 000 

Richter 
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MTelekom napi: Az emelkedő swing 

mélypontok sorozata továbbra sem tört, 

a vékony zöld trendvonal mentén halad 

a mozgás.  

 

Ha a 422-es támasz alá zárna, akkor 

problémás lenne a további emelkedés 

sorsa.  

 

Viszont ez a néhány hetes oldalazás 

erőgyűjtés is lehet, így benne maradt a 

papírban a 438 környékének 

elérhetősége.  

 

A 406 erős támasz. Ennél lejjebb 

korrekció esetén sem várható, így 

viszonylag jól megtámasztottnak 

tekinthető alulról. 

 

Támaszok: 406; 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: 2021.08.03. 
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