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A múlt héten fokozódtak az eladások, de az összeomlást még mindig sikerült elkerülni. Kritikus szinthez ért a 

piac, további teret nyithat lefele új mélypont esetén.  

Az OTP enyhe esegetése már túl hosszú ideje tart, így a magasabb mélypont ütésének esélye is jelentősen 

esett, sőt, újabb gyors esésbe is kerülhet újra. A hosszú csökkenő trend közeledik, így döntési szituáció is 

közeledik. 

A MOL folytatta esését és beért a túladott zónába. Ezekről az alacsonyabb szintekről már a korrekciók 

mértéke is egyre nagyobb lehet, de a csökkenő trend változása még hetekre lehet.  

A Richter papírjai is megtörték a fontos támasz szintet, amelynek nem szabadott volna elesnie a long trend 

megmaradásához. A csökkenő trend törése után jöhet majd újabb emelkedő kör. 

Az Mtelekom visszatesztelte a korábbi mélypontot, a csökkenő trend jóval később törhet, így a long belépők 

kisebb korrekcióktól eltekintve még nem számíthatnak nagy hozamlehetőségre. 
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BUX napi: A fő trend lefele áll, ebben változás nem 

történt.  

 

Az utolsó napokban gyorsult az esés, és elért a piac a 

37500-as fontos támasz szinthez. 

 

Új mélypont könnyen jöhet, ha ez is megtörik. 

 

A piros vastag trendvonalat érdemes követni. Amíg 

ez alatt van a görbe, addig a long oldali belépés nem 

ajánlott, nincs megtámasztva az emelkedési 

lehetőség. 

 

Ellenállások: 46 875; 50 000. 

Támaszok: 37 500; 34 375. 
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OTP napi: Az árfolyam még nem ment le új éves 

mélypontra, de ez az enyhe csökkenés már túl 

hosszú, így nő az esélye, hogy tovább esik a görbe és 

új mélypontra is mehet.  

 

Közeledik a csökkenő trendvonal, ezért is kell 

dönteni az árfolyamnak, hogy tovább esik a 

csökkenő trendvonal mentén vagy előbb-utóbb 

trendet tör.  

 

Egyelőre a környezet nem kedvez az emelkedésnek, 

így folytatódhat a csökkenés. 

 

Ellenállások:10 000; 11 250. 

Támaszok: 8125; 7500; 6863; 6250. 
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MOL 

 
  

MOL napi: Az esés a piros ideális trendvonal alatt 

folytatódott, sőt erőteljesen begyorsult.  

 

Addig amíg a csökkenő trendvonal nem törik meg, 

addig a vételi oldalon nem érdemes szerepelni. 

 

A 2500-tól lefele viszont már olyan támaszokkal 

találkozhat a görbe, amelyek már visszafordíthatják 

az esést. A tegnapi napon belüli mozgás is azt jelzi, 

hogy a 2375 alatti árfolyam már nem volt komfortos. 

 

A túladott szintekre ért, innen bármikor komoly 

visszapattanások is jöhetnek. Tartós emelkedés 

viszont még nem látszik, még trendszerű 

komolyabb fordulós minta nem alakult ki. 

 

Ellenállások: 2813; 2969; 3125; 3438. 

Támaszok: 2375; 2250; 2125. 
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Richter 

 
 

Richter napi: Az emelkedő trend megtört, így kis 

eséssel még számolni lehet.  

 

A vízszintes támaszok bármelyike megállíthatja, így 

a 7188, 6875-ről is jöhetnek visszahúzások.  

 

A piros vékony csökkenő trendvonalat kellene majd 

törnie, hogy fordulást láthassunk.  

 

Extrém túladottság is jó long helyet eredményezhet.  

 

Ellenállások: 8125; 8438; 8750. 

Támaszok: 7188; 6875; 6563; 6250. 
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 MTelekom 

 
  

MTelekom napi: A három hónappal ezelőtti 

mélypont elérése még nem feltétlenül jelent 

automatikus fordulót. 

 

A fő trend még lefele áll és még később várható 

trendszerű fordulat. 

 

Egy újabb enyhe túladottság újra jó long belépési 

szituációt hozhat, de ez akár új mélypontot is 

hozhat. 

 

A csökkenő trendvonal törése hozhat majd még 

jobb vételi helyeket, de ez időben még messzebb 

lehet. 

 

Ellenállások: 359; 375; 391. 

Támaszok: 298; 281; 265. 
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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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