
      

 

Kereskedés szempontjából egy nehezen kereskedhető csapkodós, bizonytalan 

időszakba léptünk. Mivel alapvetően korrekciós fázisba kerültek a papírok, ezért a 

long oldali belépéseket érdemesebb erősen túladott állapothoz igazítani annak 

érdekében, hogy a hozamlehetőség is megfelelő legyen.  

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, korrekciós szakasz folytatódásának.  
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BUX napi: Visszakerült az index a 

csökkenő trendvonal alá, ami folytatódó 

korrekciós fázisra utal.  

 

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 lehet egy középszint, 

mert felette kaphat esélyt újabb 

emelkedő hullámra, míg alatta a 16 250 

körüli szintet tesztelheti újra.  

 

Korrekciós fázisnak mondható ez a 

széles beingás, ami miatt a vétel 

kifejezetten a sáv alján lehet ildomos.  

 

Egy szélesebb mozgástartomány 

jellemezheti a papírt, 

momentumstratégiát érdemes követni, 

vagyis a túladott és túlvett helyeken 

lehet kereskedést indítani a jobb 

hozamlehetőség érdekében. 

 

Támaszok: 16 250; 15 625; 15 000. 

Ellenállások: 18 750; 19 375; 20 000 

OTP 
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MOL napi: A helyzet ugyanaz, mint a 

bankpapírnál. Egy szélesebb sávban 

mozoghat, és a túlvett és túladott 

zónákban lehet kereskedést 

kezdeményezni.  

 

Az ideális emelkedő trend még él, ha 

nem esne alá, akkor tartható, hogy a 

2800 körüli csúcsot támadhatná be újra 

az emelkedés.  

 

A 2500-as szint fontos támasszá vált, 

ettől a szinttől kezdve megint a vétel 

kerülhet előtérbe.  

 

Momentumkereskedés ajánlott.  

 

Támaszok: 2375; 2250; 2000; 1750. 

Ellenállások: 2813; 2968; 3125. 

MOL 
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Richter napi: Az ideális zöld trendvonal 

letörése megint korrekciót indított el.  

 

A 8125 mint természetes szint 

megállította az esést.  

 

Nagyon erős támaszok a 7813 és 7500 

lenne még.  

 

A vékony piros trendvonalat kellene 

megtörnie felfele, akkor indulhat újabb 

emelkedő hullám.  

 

A 7500 alá nem valószínű, hogy tudna 

menni bármilyen pánik esetén se.  

 

Támaszok: 8125; 7813; 7500. 

Ellenállások: 9063; 9375; 9688; 10 000 

Richter 
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MTelekom napi: Kis emelkedés és 

gyenge forgalom nem utal kereskedési 

lehetőségre.  

 

Hasonlóan a fentiekhez a 

momentumstratégiák lehetnek 

célravezetőek az ilyen szituációkban.  

 

Alulról berajzolva az ideális emelkedő 

trendvonal. Amíg felette van, addig 

maradhat az emelkedő hullám.  

 

A 406 és a 438 közötti sávban 

folytatódhat a kereskedés szerény 

lehetőségeket mutatva.  

 

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: 2022.01.25. 
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