
      

 

Az index elérte azt a tartományt, ahol – a korrekciós lehetőségeket figyelembe véve 

– már nem a legjobb a hozamlehetőség. Az OTP a számított érték közelében van; 

megállás nélkül nem látszik további nagy potenciál. A Mol lemaradó volt, folytatta 

a nyitva hagyott rés alatti oldalazást; egy eső nap gondot okozna a trendnek. A 

Richter kisebb korrekciós fázisban van, hamarosan itt is újra kell indulnia az 

emelkedésnek, különben törhet a trend. Az MTelekom is jelentősen beszűkült, 

döntési szituáció közeleg.   

Összeségében a főbb papírok nem mutatnak egységes képet. Némelyik papírban 

nem kellene sok a csökkenő trend indulásához, így fokozott óvatosság indokolt a 

vételi oldalon. 
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BUX napi: Az ideális emelkedő trend él. 

Az 53 125-ös szintre tapadt fel az index.   

 

Amíg a görbe a zöld trendvonal felett 

van, addig csak kisebb korrekciónak 

lehet tere.  

 

Hamarosan az 51 563-as természetes 

szintnél húzódik az ideális trendvonal. 

Ennek az elesése okozhatna komolyabb 

problémát. 

 

Egyelőre nincs jelzés a hosszabb 

emelkedő kép változására; még nem 

látható tartós fordulat kialakulására 

utaló minta.  

 

Támaszok: 45 313; 43 750. 

Ellenállások: 53 125; 54 688; 56,250. 

BUX 
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OTP napi: Megérkezett a 18 750-es 

tartományba, amely a minimum elvárt 

érték volt a 16 875-ös szint áttörése óta.  

 

A számított szint az áprilisi mélypont óta 

kialakított trenderősítő alakzatból 

(zászló formáció) akár a 19 000 fölé is 

mutathat.   

 

Amíg az emelkedő trend nem sérül, 

addig csak kisebb korrekcióra van esély.    

 

A zöld emelkedő trendvonal alá zárás 

esetén kezdődhet hosszabb megálló 

vagy korrekciós fázis. A törés jelenleg a 

17 500-as szint körül következhetne be.  

 

Még nem tudjuk, hogy hol lesz a teteje. A 

18 750 feletti zónában fogyhat el a long 

irány levegője; ezeken a szinteken már 

nem a legjobb a hozamlehetőség a 

kockázatokkal szemben.   

 

Támaszok: 14 375; 13 750; 12 500. 

Ellenállások: 19 375; 20 000 

OTP 
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MOL napi: Alulteljesítő volt az utóbbi 

hetekben, a trend megsértésének a 

határán mozog. Két rés is nyomja lefele, 

a legutóbbit 2446 és 2494 között hagyta 

hátra. 

 

Amíg legalább az alsó rés nem töltődik 

vissza, addig nem fog tudni kitörni 

felfele, sőt komoly gondban lehet a 

papír, mert a 2375 alá zárás esetén esés 

jöhet.   

 

Napokon belül el kellene dőlnie, hogy 

szignifikánsan letöri-e a trendvonalat, 

vagy a rést visszatöltve emelkedni kezd 

és 2800 fele veszi az irányt.  

 

Nehezen kereskedhető, mert trendtörés 

esetén sem látszik nagy potenciál lefele, 

de legalább a 2188-as szint elérésével 

számolhatunk.  

 

Támaszok: 2188; 2032; 1875. 

Ellenállások: 2500; 2656; 2813. 

MOL 
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Richter napi: A fő emelkedő trendvonal 

felett láthatunk egy kis korrekciós fázist.  

 

Az esést ugyanolyan meredekségű 

csökkenő piros trendvonal jellemzi, mint 

az áprilist követő 3 hónapban.  

 

Ha a piros vonal fölé tör, akkor 

kaphatunk vételi jelzést.  

 

Egyéb esetben a vastag zöld ideális 

trendvonalnak kellene megtartania, 

különben újra a 7500-7813-as tartomány 

lehetne megcélozható.  

 

A forgalom alapján úgy tűnik, hogy az 

emelkedésnek lehet majd nagyobb 

esélye.   

 

Támaszok: 8438; 8125; 7813; 7500. 

Ellenállások: 9375; 9688; 10 000 

Richter 
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MTelekom napi: Az emelkedő trend 

felett és a 438-as természetes szint alatt 

teljesen beszűkült a mozgás. 

 

Nem kellene sok neki, hogy a 438-at 

áttörje és a következő szint (453) felé 

vegye az irányt.  

 

Amíg az emelkedő trendvonal nem 

törik, addig a pozitív kép felfele 

szoríthatja a papírt és az emelkedés 

irányába nyithat lehetőségeket.   

 

Még megvan a további emelkedés 

esélye, de sürgősen – napokon belül – új 

csúcsra kell mennie, különben 

korrekciós fázis kezdődhet. 

 

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 
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