
      

 

Lényeges változás nem történt a múlt hét óta. Az OTP és a MOL papírjai oldalaztak, míg 

az Mtelekom és Richter részvényei tudtak hozzátenni az összképhez némi 

emelkedéssel.  

A további hozamlehetőségek arányosak lettek a kockázatokkal, így szűk 

kockázatkezelés indokolt. 

Olyan elmozdulás, vagy jelzés, amely hosszabb távra lehet meghatározó még várat 

magára.  
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BUX napi: Az ideális emelkedő trend él, 

de már gyengül az ereje az indexnek 

ezeken a szinteken.  

 

Ennek ellenére, amíg a vastag zöld 

trendvonal nem törik, addig komolyabb 

korrekció nem fog tudni elindulni.  

 

Az 56 250-es szintnél jöhet olyan 

ellenállás, ami megállíthatja az 

emelkedést.  

 

Hiába a viszonylag erős trend, nagyon 

résen kell már itt lenni, mert a 

hozamlehetőség arányos a kockázattal.  

 

Támaszok: 50 000; 46 875; 45 313; 

43 750. 

Ellenállások: 54 688; 56,250. 

BUX 
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OTP napi: Az emelkedő trend él, ebben 

változás nem történt.  

 

Felül a 19 375 és a 20 000-es szinteknél 

húzódik ellenállás. 

 

Még várat magára egy fordulós minta, de 

ha a 18 750 alá zárna, akkor az lehet egy 

kisebb eladási jelzés.  

 

A kockázat és hozam arány már nem a 

legjobb, a 17500-as támasz körül 

találhatunk olyan első szintet, ami 

megállíthatja az esést.   

 

Szűk kockázatkezelés indokolt már. 

 

Támaszok: 17 500; 16 250; 14 375; 13 750; 

12 500. 

Ellenállások: 19 375; 20 000 

OTP 
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MOL napi: A trendszerű emelkedés kezd 

magas értékeket mutatni, ami kis 

korrekciós fázist sejtet.  

 

Ennek ellenére a short még nem tűnik jó 

ötletnek. A trend él, vagyis a korrekciós 

fázis sima oldalazással képes lehet 

bevárni az árfolyamot.  

 

A 2813 alatti oldalazás még nem tudjuk, 

hogy kis fordulós mintát mutat vagy   

 

Amennyiben csökkenni kezd, se lenne 

levárható 2500 alá. Az esés tehát még 

korlátozott, komolyabb potenciált nem 

látni lefele.  

 

Támaszok: 2500; 2188; 2032; 1875. 

Ellenállások: 2813; 2968; 3125. 

MOL 
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Richter napi: Az emelkedő trendvonal 

felett tudott maradni. 

 

Az elmúlt egy hét emelkedése biztató 

lehetne, mert trendszerűség, és az 

emelkedésekben növekvő forgalom 

jellemezte.  

 

A 8348 alá zárás lehet negatív jel, ebben 

az esetben újabb csökkenő hullám 

jöhetne az ideális trend törésével.  

Egyébként pedig a 9375 körül várja 

komolyabb ellenállás.  

 

Támaszok: 8125; 7813; 7500. 

Ellenállások: 9375; 9688; 10 000 

Richter 
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MTelekom napi: A fő emelkedő 

trendvonal törése óta nem lehet látni 

kereskedésre alkalmas szituációt.  

 

Hiába araszol vissza a tetőponthoz a 

mozgás, ez még trendszerűtlen, 

alacsony forgalmú.  

 

A 422 támasz felett a 438 az ellenállás.  

 

A long oldali kereskedés csak jóval 

lejjebb rendelkezik megfelelő 

hozamlehetőséggel. 

 

Erősebb támaszzóna csak 375 

környékén várja a papírt.  

 

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: 2021.10.26. 
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