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A múlt héten kezdődött egy profitrealizálási hullám, amely a piacot korrekcióba tolta. A kialakuló csökkenő 

trendet érdemes követni, amíg ez nem törik meg felfele, addig újabb emelkedés nem fog tudni elindulni.   

 

Az OTP árfolyamában is erős profitrealizálási hullámot lehetett látni már a múlt héten is. 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 trendvonal (2813) alatt mozgott. A 2656 elesése tudna teret nyitni 

tovább lefele. 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, közel van ahhoz, hogy az emelkedő trend sérüljön. 

Korrekción kellene átessen újabb kedvezőbb long szituációk kialakulásához. 



 

MAGYAR PIAC TECHNIKAI ELEMZÉS - 2023.02.07. 

 

BUX 

 
 

  

BUX napi: Inkább az eladási oldal tűnt erősebbnek a 

múlt héten, ami miatt profitrealizálás indult, 

fenntartva a további csökkenés lehetőségét.  

 

Vételeket indítani, amíg a piros vastag vonal alatt van 

a görbe, nem tűnik jó ötletnek.  

 

Kis emelkedés esetén is valószínűleg egy 

alacsonyabb tetőpont ütése lenne várható, ami a 

lefele fordulatot erősíthetné.  

 

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 

 
  

OTP napi: Az emelkedő trend törése erősebb 

forgalom mellett kezdődött meg.  

 

Itt is a piros vastag csökkenő trendvonalat érdemes 

követni, mert amíg ez nem törik meg, addig a long 

oldalon nem fog tudni tér nyílni.  

 

A 11 250 alá réssel esett le, ami egy erős eladási 

jelzés volt. 

 

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 hosszabb csökkenő trend alatt 

folytatta az oldalazást.  

 

A 2813-as szint fontos ellenállás, amíg ezen érték 

fölé nem tud törni, addig nem várható trendszerű 

tartós emelkedés. 

 

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 is elesni 

látszik.  

 

Amíg a csökkenő trend él, addig nem fog tudni jó 

alapot építeni az emelkedésnek. 

 

A 8125-öt alatt a következő támasz 7813-nál 

állíthatja meg az esést.  

 

Amint túladott lesz, akkor találhat fontosabb 

mélypontot az esés. Ez lehet long beszálló hely. 

 

Ellenállások: 9063; 9375. 

Támaszok: 8125; 7813; 7500; 7188. 
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 MTelekom 

 
  

MTelekom napi: Az emelkedő trend még él, de 

nagyon könnyen eladási jelzés jöhet már, mert az 

előző swing mélypont alatt (366) törne a trend.  

Mivel már korábban 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, de napokon belül vagy újra emelkednie kell az 

árfolyamnak, vagy törhet a trend.  

 

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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