
      

 

Kereskedés szempontjából egy bizonytalanabb időszak jöhet, főleg sávkereskedések 

jellemezhetik a főbb papírokat. Ezekben az időszakokban elsősorban a momentum 

stratégiák szoktak működni, vagyis az erősen túlvett állapotokban eladni, a túladott 

szituációkban venni érdemes.  

Közel egy éves emelkedő trendek szakadtak meg december elején, ezért is van 

nagyobb esélye a további oldalazó, szétterülő szakasz kialakulásának.  
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BUX napi: A múlt heti mozgás megint 

bonyolítja a helyzetet, mert 

gyakorlatilag a sáv közepén történt 

beingás nem segít könnyebb döntési 

szituációt találni.  

 

Jobb kereskedési helyeket a túladott és 

túlvett zónákban találunk ilyen 

esetekben, vagyis a momentum indikátor 

alapján érdemes keresni a 

lehetőségeket.  

 

Alul az 50 000-es szint, mint fontos 

támasz, felül az 56 250 lehet a range 

teteje.  

 

Támaszok: 50 000; 46 875; 43 750. 

Ellenállások: 56 250; 59 375. 

BUX 
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OTP napi: A 17 500 áttörésével az ideális 

csökkenő trendet is törte. A 18 750 

viszont megállította és visszatesztelésre 

kényszerítette a görbét.  

 

Felfele is korlátosnak tűnik, de lefele sem 

várható komolyabb mozgás amíg az 

emelkedő trendvonal felett van.  

 

Egy szélesebb mozgástartomány 

jellemezheti a papírt, 

momentumstratégiát érdemes követni, 

vagyis a túladott és túlvett helyeken 

érdemesebb kereskedést indítani. 

 

Támaszok: 16 250; 15 625; 15 000. 

Ellenállások: 18 750; 19 375; 20 000 

OTP 
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MOL napi: A 2656-os szintet 

meghaladva is erőt mutatott.  

 

Viszont rövidre máris túlvett lett, emiatt 

megállt egy hete és korrekciózhat. 

 

Az ideális emelkedő trendje messze, így 

bőven van ideje a korrekcióra. Ez a 

későbbi emelkedésnek kedvezhet.  

 

A 2500-as szint, fontos támasszá vált, 

alá egyéb esetben sem lenne levárható.  

 

A 2813-as csúcs is benne lehet újra, mert 

ez lehet a sáv teteje.  

 

Támaszok: 2375; 2250; 2000; 1750. 

Ellenállások: 2813; 2968; 3125. 

MOL 
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Richter napi: A papír még tartja az 

emelkedő trendjét, a 8750 körül folyik a 

kereskedés alacsony forgalommal, elég 

nagy bizonytalanságot mutatva.  

 

Az emelkedő trendvonal amíg él, addig 

maradhat a long trendben.  

 

Nem túl meggyőző a vételi oldal sem, így 

9063 vagy jobb esetben 9375 körül máris 

erős ellenállásokba ütközhet a papír. 

 

Mivel nem tudott esni a korrekciós 

fázisban, hanem csak oldalazott a 8438 

felett, ezért a vétel ajánlható, de a 

hozamlehetőség nem túl attraktív a 

jelenlegi aktivitás alapján. Később új 

csúcs is jöhet.  

 

Támaszok: 8438; 8125; 7813; 7500. 

Ellenállások: 9063; 9375; 9688; 10 000 

Richter 
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MTelekom napi: A tegnapi nap gyenge 

forgalom mellett kiment a csökkenő 

trend fölé. 

 

Ezzel a kis emelkedéssel, ha elég 

gyengén is, de újabb kis emelkedő kör 

jöhet. 

 

Alulról berajzolva az ideális emelkedő 

trendvonal. Amíg felette van, addig a 

sáv tetejét is megcélozhatja.  

 

A 422 számít középszintnek a sávon 

belül, ha fölé kerülne lehetne számolni a 

438 elérhetőségével.  

 

Egyelőre nagy potenciált nem látni 

felfele sem, oldalazásnak lehet nagyobb 

esélye.  

 

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: 2022.01.18. 
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