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A tegnapi napot erős eladások jellemezték. Ez volt az első komolyabb jelzés a korrekció irányába. Ha a héten 

törnek az emelkedő trendek akkor több papírban hetekre korrekciós fázis jöhet.   

 

Az OTP árfolyamában is jelentős eladási hullámot lehetett látni tegnap, egy rést is hagyott lefele, ami 

általában erős eladási jelzésként szokott szolgálni. A 10 000-es szint körül található csak komolyabb támasz 

a vételekkel érdemes lehet megvárni ennek a tesztelését.  

 

A MOL árfolyama a hosszabb csökkenő trendvonalról lepattant, amely a 2813-nál feküdt. A 2656 alatt újra 

korrekció várhat rá. Jobb vételi helyek 2500 alatt találhatóak.  

 

A Richter ármozgását meghatározó rövid csökkenő trend nem változott. A 8125 is elesni látszik, még kisebb 

tere lehet lefele, de a 7813-tól lefele már inkább vételi zónát találhatunk. 

 

Az Mtelekom árfolyamemelkedése elérte a célárszintet, innentől kezdve a hozamlehetőség jelentősen 

csökkent. Korrekción kellene átessen újabb kedvezőbb long szituációk kialakulásához. 
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BUX napi: A tegnapi esés megtörheti az emelkedő 

trendet, a fontos 46 875-ös szintről történt lefordulás 

eladási jel lehet.   

 

Inkább az eladási oldal tűnt erősebbnek már az 

utóbbi napokban. A mai nap akár már alá is zárhat az 

index az idális trendvonalnak.  

 

Amennyiben kis emelkedést látnánk ma se lenne elég 

valószínűleg az új csúcshoz, hanem egy alacsonyabb 

tetőponttal megint csak a lefele fordulatot 

erősíthetné a jelenlegi mozgás.  

 

Erősebb támasz csak a 40 625 környékén található.  

 

Ellenállások: 46 875; 50 000. 

Támaszok: 40 625; 37 500; 34 375. 
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OTP napi: A tegnapi mozgás utalhat először az 

emelkedő trend megváltozására.  

  

A 11 250 alá réssel esett le tegnap, amely nyitva 

maradt, ezzel jelezve, hogy erős eladók léptek a 

piacra. Amennyiben nem töltődik be napokon belül, 

akkor meg kell törnie az ideális emelkedő trendnek.  

 

Erősebb támasz zóna csak 10 000 környékén várja, 

újabb vételekkel érdemes lehet ennek a szintnek a 

tesztelését megvárni. 

 

Ellenállások: 11 875; 12 500; 13 750. 

Támaszok: 10 000; 8750; 8125; 7500. 
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MOL 

 
  

MOL napi: A 2656 körüli oldalazásból múlt héten 

még ki tudott lépni felfele, de a hosszabb csökkenő 

trendet így sem tudta megtörni. A 2813-as szint 

fontos ellenállás amíg ezen érték fölé nem tud törni 

addig nem várható trendszerű tartós emelkedés. 

 

Mivel tegnap ezt is megütötték így folytatódhat az 

oldalazás enyhe csökkenés. 

 

A 2656 újabb letörése esetén a 2500 körüli szintre is 

leeshet, amely alatt újra a vétel jöhet számításba a 

2375-ös szint körül. 

 

Ellenállások: 2813; 2969; 3125; 3438. 

Támaszok: 2500; 2375; 2250; 2125. 
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Richter 

 
 

Richter napi: Még mindig a csökkenő trendvonal 

alatt mozog a papír, és már a 8125-ös szint elesni 

látszik.  

 

Amíg a csökkenő trend él, addig nem fog tudni 

elindulni az emelkedés. 

 

A 8125-öt alatt a következő támasz 7813-nál 

állíthatja meg az esést.  

 

Egyelőre maradhat a túladott és túlvett helyeken 

történő kereskedési lehetőség. 

 

Ellenállások: 9063; 9375. 

Támaszok: 8125; 7813; 7500; 7188. 
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 MTelekom 

 
  

MTelekom napi: Mivel elérte a 375 feletti zónát a 

papír, a továbbiakban a long oldali belépés már 

nem tartalmazott megfelelő hozam lehetőséget.  

 

Korrekció nélkül nem tűnik jó ötletnek a long 

oldalra állni.  

 

Az ideális meghatározó emelkedő trendvonal még 

él, majd ennek kellene megtörnie ahhoz, hogy 

változás álljon be a papír trendjében.  

 

A trendvonal folyamatosan emelkedik, így lassan a 

359-es természetes szintre kerülhet a trendtörés 

szintje. 

 

Ellenállások: 375; 390; 406 

Támaszok: 343; 328; 313; 298. 
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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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