
      

 

Az emelkedő hozamok, az inflációtól megugrott félelem jelentős negatív spirált 

indított el a tőzsdéken. Ebből a magyar börze sem maradt ki, jelentős és gyors eséseket 

produkálva. Tulajdonképpen nincs olyan papír, ami gond nélkül ajánlható vételre 

ebben a környezetben, hiszen hulló késekről beszélhetünk. Az eső trendet 

meghatározó ideális trendvonalak messze vannak, még sok időnek kell eltelnie ahhoz, 

hogy tartós és trendszerű emelkedések kezdődhessenek. Érdemes lesz a forgalomra 

koncentrálni, mert amíg nem jönnek olyan napok az esésben, amiben kiemelkedő 

forgalmat látunk, addig az alja sem lesz meg a piacnak és a vezető papíroknak.  
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BUX napi: A fő trend még lefele áll, az 

újabb mélypont esélye igen megnőtt.  

 

Egyelőre nincs változás, még messzebb 

lehet egy tartós fordulat.  

 

A 37 500-nál kijelölt egy erős támasz 

szintet, amelyet harmadjára tesztelhet a 

napokban, így egyre nő az esély, hogy 

lejjebb is lesz az index.  

 

Long pozícióban akkor lehet nagyobb 

valószínűséggel sikerrel járni, amikor 

majd az ideális piros csökkenő 

trendvonal törik felfele, de időben ez 

még igen messze lehet.  

 

Támaszok: 37 500; 34 375; 31 250. 

Ellenállások: 50 000; 56 250; 59 375. 

BUX 
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OTP napi: Az új mélypont miatt egyelőre 

nincs jelentős változás, a trend lefele ép, 

az ideális trend törése még mindig 

hetekre lehet.  

 

Az esésben elkezdett nőni a forgalom, 

amely, ha a korábbi nagy forgalmakhoz 

megfelelő mértéket ér el, akkor találhat 

a papír lokális mélypontot.  

 

Mivel lefele nyitott, ezért a 8750 alatt 

bármelyik vízszintes természetes támasz 

tesztelhető lehet.  

 

A hosszú kép majd akkor tud változni, ha 

a piros ideális csökkenő trendvonalat 

meghaladja felfele vagy egy kiemelkedő 

forgalmú fordulós napot látunk a 

túladott állapotból.  

 

Támaszok: 8125; 7500.  

Ellenállások: 12 500; 13 125; 13 750; 

15 000.  

OTP 
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MOL napi: A heves visszaemelkedés 

csak arra volt elég, hogy az ideális 

trendjét visszatesztelje.  

Egy szélesebb sáv határozhatja meg a 

lehetőségeket. Alul a 2250-2375 között 

helyezkedik el támasz, míg felül 3125 

számít erős ellenállásnak.  

Amíg a piros ideális csökkenő trend nem 

változik, addig komolyabb 

lehetőségeket felfele nem látni.  

Támaszok: 2375; 2250. 

Ellenállások: 3125; 3281; 3438. 

MOL 
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Richter napi: Heves esés indult egy hete 

rést hagyva lefele.  

 

Mivel a 7500-ról fordult le a papír, ezzel 

kijelölte ezt a szintet, mint erős 

ellenállást.  

 

Ez a long oldalon is behatárolta a 

lehetőségeket, így nem mindegy, hogy 

hol vesszük meg a papírt, ha csak ezzel a 

hozamlehetőséggel számolhatunk.  

 

A papír hamarosan túladott lehet, a 6562 

alatti zónában eddig megfordult a 

kurzus, valószínűleg itt találhat megint 

támasz szintre.  

 

A piros vékony trendvonalat érdemes 

követni, amíg ez él, addig újabb 

emelkedő hullám nem valószínű, hogy 

tud indulni.  

 

Támaszok: 6562; 6250. 

Ellenállások: 7813; 8125; 8750; 9063. 

Richter 
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MTelekom napi: Két hete egy rést 

hagyott lefele 395-405 között, amely 

erős negatív jelzés volt.   

A hátrahagyott rés hosszabb távra 

behatárolhatja a felfele kínálkozó 

lehetőségeket.   

Az esés elérte a 344 körüli szintet, ami 

megállót hozhat.  

Az ideális csökkenő trend töréséig csak 

kisebb korrekciókkal számolhatunk, de 

a papír beért abba a zónába, ahol már a 

rövid távú vétel is szóba jöhet néhány 

napos visszatesztelés erejéig. 

Trendszerű tartós emelkedés még 

messze van.   

Támaszok: 344; 328; 312. 

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 
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