
      

 

Lényegében eldőlni látszik az irány. Már a múlt héten felbukkantak a bizonytalansági 

tényezők, amelyekre – úgy tűnik – a héten választ kapunk. Az OTP a számított értékéről 

lefordult és korrekcióba kezdett. A MOL-ban tegnap megjött az az eső nap, amely törte 

a trendet. A Richter még úgy-ahogy tartja magát egy kisebb korrekciós fázisban, de a 

fősodorral aligha fog szembe menni. Az MTelekom is letörte a trendet, korrekciós fázis 

kezdődhet. 

Összességében eldőlni látszik a kérdés: nagy valószínűséggel korrekciós fázis köszönt 

a hazai börzére. Ennek mértéke a nemzetközi hangulattól is függ majd, de a 

tetőpontról történő 10-15%-os esés könnyen benne lehet a piacban. Ennél több is lehet, 

de erről majd később érdemes beszélni. 
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BUX napi: A múlt heti esés és a tegnapi 

csökkenés többre lehet hivatott egy 

egyszerű korrekciónál. Ebből már 

fordulós minta alakulhat.  

 

Az ideális zöld trendvonal törése 

napirenden van.  

 

Gyakorlatilag most kezdődhet a 

korrekció, így a long pozíciók zárása és a 

vétellel való kivárás ajánlott.  

 

A tetőponthoz képest könnyen benne 

van egy 10-15%-os esés lehetősége. 

 

Támaszok: 46 875; 45 313; 43 750. 

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

BUX 
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OTP napi: A múlt heti lefordulás egy fontos 

ellenállási zónából nagyobb korrekcióhoz 

vezethet.  

 

Az emelkedő trend törése is veszélybe 

került.  

 

A 17 500-as szint alatt korrekciós fázisról 

beszélhetünk.  

 

Trendtörés esetén a majd csökkenő 

trendvonalakat lesz érdemes követni az 

újabb long szituációkig. Amíg ezek nem 

törnek felfele, addig kivárni érdemes a 

long oldalon.  

 

Az első erősebb támasz 16 250 környékén 

várja, de lejjebb is mehet, mert a következő 

zóna csak 14 375 körül található.  

 

Támaszok: 14 375; 13 750; 12 500. 

Ellenállások: 19 375; 20 000 

OTP 
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MOL napi: Alulteljesítő volt az utóbbi 

hetekben. Tegnap már nem bírta a 

nyomást az árfolyam és megtörte a 

trendet.  

 

Két rés (lila vonalak közötti tartomány) is 

nyomja lefele. A legutóbbit 2446 és 2494 

között hagyta hátra és nem tudta 

visszatölteni, így ez erős lefele nyomást 

fog kifejteni a papírra.  

 

Nem néz ki túl jól így. A 2344-es 

természetes támasz alatt a 2188 

környéke következhet, ami közel 10%-os 

esést jelenthet a jelenlegi szintekről. 

 

Támaszok: 2188; 2032; 1875. 

Ellenállások: 2500; 2656; 2813. 

MOL 
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Richter napi: A korrekció ellenére még 

ez a papír néz ki a legjobban.  

 

A fő emelkedő trendvonal felett 

láthatunk egy kis korrekciós fázist.  

 

A 8438-as természetes szint lehet a 

trend megmaradásának kulcsa – 

különben törik az emelkedés, és újra 

lemerülhet a 8000 alatti zónába.  

 

Ha az általános negatív hangulat 

ellenére a piros vonal fölé tör, az igen 

pozitív jel lenne a papírra nézve; de ott 

még nem tartunk.  

 

A trendvonal alatt a 7500-7813-as 

tartományban találhatunk erősebb 

támasz zónát.  

 

Támaszok: 8438; 8125; 7813; 7500. 

Ellenállások: 9375; 9688; 10 000 

Richter 
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MTelekom napi: A fő trendvonal 

pénteken megtört, emiatt a tavaly év 

végén kezdődött emelkedő trend léket 

kapott.  

 

Az árfolyam gyorsan leesett a 422-es 

szintre, és nem valószínű, hogy ennyivel 

megússza az esést a papír.  

 

Sajnos jóval lejjebb vannak csak erős 

támaszok.  

 

Előfordult már, hogy ilyen korrekciós 

fázisok 5 vízszintes sávot estek le.  

 

Így az is előfordulhat, hogy csak a 375 

környékén találkozik erős támasszal a 

papír.  

 

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: 2021.09.21. 
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