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Az indexnek sikerült megpattannia az ideális emelkedő trendvonalról, így sikerült megtartani az emelkedő 

trendjét. Még némi teret mutathat felfele a görbe, de csapkodósabb, enyhébb meredekségű emelkedés jöhet 

a napokban. 

 

Az OTP árfolyama nem törte meg a 10 000-es szintet, ami így fontos támaszként tartotta meg a görbét és 

indította újra el felfele. Még lehet benne némi tér.  

 

A MOL az extraprofitadó miatt még mindig vesszőfutását éli. A csökkenő trendet kellene meghaladja, ami 

elég messze van, így jelentős és tartós emelkedésre váltás még nem várható.  

 

A Richtert is elérte a gyógyszeriparra kivetett különadó árfolyamletörő hatása, szintén rövid csökkenő trendre 

kényszerítve a papírt. A 8750-es szint komoly ellenállásnak bizonyulhat, feljebb erős pozitív hangulat esetén 

se lenne elvárható rövid távon. 

 

Az Mtelekom árfolyama az emelkedő trend felett az újfent csökkenő hozamkörnyezetre tudott emelkedéssel 

reagálni. Itt sem látni még lefele mutató fordulós jelzést. A 343 lehet egy kulcsszint, ezen érték alá zárás 

esetén törhetne a trend. 
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BUX napi: Az emelkedő trend nem tört meg, sikerült 

a 43 750-es szint felett maradnia az indexnek.  

 

Felfele nyitott maradt a kép, az oldalazásból új két 

hónapos csúcsra futhat. 

 

A vízszintes ellenállásokat érdemes követni. A 46 875 

felett 50 000-es szint jöhetne.  

 

A zöld ideális emelkedő trendvonal amíg él, addig 

egy újabb csökkenő hullám nem fog tudni kialakulni.  

 

Ellenállások: 46 875; 50 000. 

Támaszok: 40 625; 37 500; 34 375. 
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OTP napi: Az emelkedő trend törése utáni kis 

korrekciós fázisból egy hete indult emelkedés teret 

nyitott felfele.  

 

Mivel a 10 000-es szint nem esett el, ezért ez jó 

alapot adhat a további emelkedéshez.  

 

Az emelkedő trendet érdemes követni, amíg ez él, 

addig a long oldal támogatott, komolyabb esésre 

nem sok esély van.  

 

A 11 250 -es szint lehet egy fontos ellenállási érték, 

felette tudna teret nyitni, mivel a következő erős 

ellenállás 12 500.  

 

Ellenállások:11 250; 12 500; 13 750. 

Támaszok: 10 000; 8750; 8125; 7500. 
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MOL napi: Némi élénkülést látni a vételi oldalon, de 

a csökkenő trendvonal még nem tört, egy 

emelkedés valószínűleg csak a piros vastag ideális 

trendvonalat célozhatja meg.  

 

A trendvonal tesztelése környékén a korábban 

hátrahagyott rést érhetné el, ami egy fontos 

ellenállási zónát jelez. 

 

A vastag piros trendvonalat érdemes követni, amíg 

az nem törik, addig újabb trendszerű long irányú 

mozgás nem valószínű, hogy jöhet.  

 

Alul a 2500 körül összpontosul erős támasz zóna. 

Alatta újra a vétel jöhet számításba a 2375-ös szint 

körül. 

 

Vétellel kivárni érdemes, még nem állt össze a kép 

egy nagyobb emelkedéshez.  

 

Ellenállások: 2969; 3125; 3438. 

Támaszok: 2500; 2375; 2250; 2125. 
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Richter napi: A gyógyszergyártókat érintő új 

különadó miatt hatalmas réssel esett a papír három 

hete.   

 

Az emelkedő trendet törte korábban, és a nagy ütés 

után próbál lábra állni.  

 

A csökkenő trendvonalat érdemes figyelni. Az enyhe 

felfele korrekció a 8750-et jelezheti maximum 

elérhetőnek. A piros csökkenő trendvonal is ott 

húzódik.  

 

Amíg az árfolyam a trendvonal alatt van, addig 

komolyabb emelkedési potenciál valószínűleg nem 

fog nyílni újra.  

 

A 7813-as természetes szinttől lefele lehet újra 

túladott. 

 

Ellenállások: 9063; 9375. 

Támaszok: 7813; 7500; 7188. 
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 MTelekom 

 
  

MTelekom napi: A hozamok újabb csökkenése még 

az emelkedő trendvonal felett érte az árfolyamot, 

ami megfordította a papír enyhe esését.  

 

Az új swing csúccsal folytatta az emelkedő trendjét 

görbe.  

 

Az ideális meghatározó emelkedő trendvonal mivel 

él, ezért az emelkedő trendben nincs változás, 

eladási jelzés továbbra sem jött.  

 

A 343 alá zárással törhetne a trend, de ez a héten 

talán nem aktuális.  

 

Erős ellenállás 375 környékén várja  

 

Ellenállások: 375; 391. 

Támaszok: 313; 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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