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Az első eladási hullám megállt, kis visszarendeződéseket láthattunk, de ezek ereje
gyenge volt és arról árulkodik, hogy a long oldali belépések keresése nem a legjobb
hozamlehetőséggel kecsegtet.
A fő trendek minden elemzett papírban törtek. Mivel ezek az emelkedések
gyakorlatilag az egész évet felölelték, így a korrekciós fázisok sem néhány hét alatt
futhatnak le.
A fontosabb támaszok és olyan szintek, amelyek a trenddel szembeni vételi helyek
lehetnek, még lejjebb találhatóak minden papírnál. A jelenlegi árakon a papírok még
nem rendelkeznek olyan hozamlehetőséggel és a technika által is támogatott
emelkedési eséllyel, amely indokolná a korai long beszállásokat.
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BUX
BUX napi: Az alulról emelkedő fő
trendvonalat tesztelte le az index egy
hete. Az 50 000 körüli szintél van már a
meghatározó emelkedő trendvonal.
Az elmúlt egy hétben a fő trend felett kis
visszatesztelés indult, de ez inkább az
eladásokat támogathatja. Az 53 125 felett
az ideális trendhez közel jöhet erős
ellenállás.
Nem kellene sok, hogy a hosszabb trend
is törjön, így a long oldali belépés
veszélyes, jóval lejjebb találhatunk vételi
helyet. Az 50 000-es szint alatt további
tér nyílhat, mivel két vízszintes sávval
lejjebb találhatunk erős támaszt, a
43 750 környékén. Gyakorlatilag ennek a
szintnek a közelében lehet jó vételi
helyeket találni.
Támaszok: 50 000; 46 875; 43 750.
Ellenállások: 56 250; 59 375.
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OTP
OTP napi: Az emelkedő trend törése már
lassan három hete megtörtént. Hiába a
visszaemelkedési próbálkozás, a 18 750
körül erős ellenállás alakulhat ki. Felette
pedig a long oldali hozamelőny lecsökken,
érdemes lehet kiszállni.
Amíg a csökkenő piros trendvonal alatt van
az árfolyam, addig egy újabb nagyobb
emelkedésre utaló hullám valószínűleg
nem fog tudni elindulni.
A túladott állapotban lehet vételi oldalra
állni rövid távra.
A 16 875 alatti tartományban lehet jobb
belépési helyet találni.
Támaszok: 16 875; 16 250; 14 375.
Ellenállások: 18 750; 19 375; 20 000
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MOL
MOL napi: A hosszabb emelkedő trend
törése óta a 2500 körül fluktuált a
görbe.
A megindult korrekciós fázis hetekig is
eltarthat. Long oldali kereskedés
túladott állapotból hozhat némi
visszapattanást, de ezek csak rövid
távúak (néhány napos) lehetnek és szűk
hozamlehetőségeket mutathatnak.
Mivel jelentős eladásokat láthattunk a
múlt héten, a 2813-as csúcs elérése még
jó ideig nem valószínű. A papírt akár 3
hónapig is elkerülheti a komolyabb
vevők megjelenése.
A piros vastag törése felfele majd
érdekes lehet, de ez a lehetőség még
hetekre lehet.
Támaszok: 2250; 2000; 1750.
Ellenállások: 2813; 2968; 3125.
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Richter
Richter napi: A három héttel ezelőtti
trendtörés utáni esést visszatesztelés
követte.
Az emelkedés nem tudott a 8750 fölé
menni, ami nem jó jel, folytatódhat a
korrekciós fázis.
Tartós emelkedésre még nem érdemes
készülni, időbe telhet, mire kiheveri a
korábbi emelkedő trendet.
Alul a 7813-as értéktől találunk támasz
szinteket. Ezen értéktől kezdve lehet a
vételeket keresni.
Támaszok: 8125; 7813; 7500.
Ellenállások: 9063; 9375; 9688; 10 000
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MTelekom
MTelekom napi: Megtörte az utolsó
berajzolt emelkedő trendet is a görbe.
Megint a 422-es szintet ostromolja a
csökkenés, nem néz ki jól. Az ideális
trendvonal határozza meg a trendet,
amíg ez alatt van, a long belépés nem
támogatott.
Kedvezőbb vételi lehetőséget csak
lejjebb találunk, a 406-tól indított vétel
lehet jobb beszállási hely.
Támaszok: 406; 391; 375; 359.
Ellenállások: 438; 453.
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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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