
Kitörés előtt – ATR Indikátor 

Számos olyan piaci szituáció van, amikor az árfolyam egy viszonylag szűk területen, sávban 
mozog, esetleg trend közben konszolidál. Jó lenne tudni számíthatunk-e kitörésre, és ha 
igen, mikor. Ilyenkor tehet jó szolgálatot az ATR indikátor  

Az Average True Range (ATR) volatilitást mutató indikátor csoportjába sorolható. J. Welles 
Wilder mutatta be 1978-ban, abban az időszakban, amikor az árupiacokon általában jóval 
nagyobb volt a volatilitás, mint a részvénypiacon. Az ATR egy érdekes módszertani probléma 
megoldásaként született meg. Wilder eredetileg az árutőzsdei kontraktusokra fejlesztette ki, 
nem véletlenül. Az árupiacok közül soknak a sajátossága, hogy néha réssel nyit valamelyik 
irányba, hatalmas tátongó űrt hagyva maga után. A másik érdekesség a tőzsdék által a 
maximális árfolyammozgásra megszabott limit. Nem is olyan ritkán fordul elő, hogy nyitáskor 
azonnal megüti a limitet az árfolyam, így aznapra már fel is függesztették az adott 
instrumentumot. A japángyertya diagrammon ilyenkor csak egy vízszintes csík látható. Ezen 
két tényezővel az adott gyertyához (jellemzően naphoz) tartozó minimum-maximumon 
alapuló volatilitás képlet nem tud számolni. Természetesen sokszor olyan számítási 
metódust látunk, amikor csak a záróárakat veszik figyelembe, de napjaink hektikus piacain a 
jelentős napon belüli eltérésekkel is érdemes számolni, főleg ha valaki rövidtávon is 
kereskedik. A sima volatilitás számolás hátrányai miatt Wilder módosításokat, pontosabban 
szólva lehetőségeket vezetett be a képbe.  

A három lehetőség a True Range-re, vagyis a valós napi sávra a következő: 
• Az éppen aktuális maximum és minimum árfolyam. 
• Az aktuális minimum árfolyam mínusz a megelőző időszak zárásának különbségének 
abszolút értéke. 
• Az aktuális maximum és a megelőző időszak (jellemzően nap) zárásának különbségének 
abszolút értéke.  

 

(forrás: StockCharts)  



Ezen három lehetőség közül végül a legnagyobb lesz a True Range (TR) minden adott napon.  

Általánosságban elmondható, hogy ha az aktuális nap legalacsonyabb és legmagasabb 
árfolyam közti távolság nagy, akkor az első verzió jelenti majd a True Range-et. Ellenkező 
esetben, ha ez a sáv kicsi, a második két verzió valamelyikének életbe lépése valószínű. Ez 
akkor történhet meg, ha a korábbi időszak zárása magasabb, mint az aktuális időszak 
maximuma, illetve ha ugyanez lejjebb volt, mint az aktuális minimum. Vagyis mindkét eset 
akkor fordul elő, amikor réssel felfelé vagy lefelé nyitott a részvény és a rést az időszak 
végéig nem tölti be. A rés limittel való mozgást is hordozhat magával (futures piacokon) Az 
abszolút értékre azért van szükség, hogy egységesen lehessen kezelni a sáv nagyságát, csak 
pozitív számokkal fejezzük ki a True Range-t.  

Az indikátor számítása a True Range-ekből történik, bár viszonylag sok számolást igényel (aki 
erre nem kíváncsi nyugodtan ugorjon a következő oldalra), egy táblázatkezelővel akkor is 
könnyedén megoldható, ha valakinek nincs olyan grafikonrajzoló programja, amely ismeri az 
ATR-t. Az ATR-t általában 14 nap (de természetesen bármilyen időszak választható) TR adatai 
alapján számolják. A választott időszak az elemző szempontrendszere alapján természetesen 
igen rugalmas lehet, itt is elmondható az, ami a legtöbb indikátornál: kísérletezzünk és a 
legjobban bevált időszak nagyságot vegyük alapul, figyelembe véve céljainkat. Az első nap 
esetén mivel nincs összehasonlításunk korábbi napokkal, a maximum és minimum 
különbsége adja a TR-t. A következő 13 napra már ismerjük a számítás módszerét, és tudjuk, 
hogy mikor nem a napi csúcs és mélypont eltérése adja a TR-t. Ha megvan az első 14 nap 
adata, akkor már ATR-t is tudunk számolni. Ennek a menete a következő. Először egyszerűen 
csak a 14 nap TR átlagából adódik az ATR. A következő napon simítást végzünk az ATR-en az 
alábbi egyszerű módszerrel: a megelőző ATR-t megszorozzuk 13-al (vagyis a használni kívánt 
időszak mínusz egy), hozzáadjuk az aktuális ATR-t, és az eredményt elosztjuk 14-el. Innentől 
végig ezzel a módszerrel számolunk minden nap.  

Értelmezés  

Az ATR önmagában semmilyen jelzést nem mutat, „csupán” a voltilitást méri, de bizonyos 
indikátorokkal, még inkább formációkkal együtt értelmezve már értékes információkkal 
szolgálhat. Az alacsony ATR szint értelemszerűen kis sávon belüli nyugodtabb kereskedést 
jelez, míg a magas ATR értékek vad, hektikus kereskedésre utalnak. Amennyiben ezek 
egészen kiugró értékek (jellemzően a legfelső és legalsó decilis), sokszor fordulatot jelez 
előre, vagy egy trend kezdetére utalnak. Hosszabb távon az alacsony ATR konszolidációt 
jelez, amelyből hamarosan vagy a trend folytatódása, vagy a fordulat következik. Minél 
régebb óta alacsony az indikátor értéke, annál valószínűbb a kitörés. Ha a konszolidációs 
fázist lefelé hagyja el a sáv aljának (támasz) áttörésével, és ez az ATR növekedésével jár, 
akkor az nagy valószínűséggel fordulatot jelent. Ha felfelé tör ki az ATR növekedésével, az 
nagy valószínűséggel a trend folytatódását jelenti, természetesen emelkedő trend esetén.  

Az alábbi ábrán a DAX elmúlt közel egy évét láthatjuk, napi bontású charton.  



 

A bekarikázott rész idén február és április közé tehető. Az index nemcsak, hogy egy nagyon 
szűk sávban konszolidált, hanem az ATR 6 éve nem látott alacsony szintre került, és nem 
esett tovább. A 40 alatti érték némi egyszerűsítéssel azt jelenti, hogy a német benchmark 
értéke 15 nap átlagában a megelőző napi záráshoz képest sem a maximumában, sem a 
minimumában nem ingadozott többet 40 pontnál, illetve a minimum és maximum értékek 
között is ennél kisebb volt az átlagos különbség. Innen egyértelműen tudni lehetett, hogy az 
index heteken belül nagymértékben el fog mozdulni, amit a tavasz végén meg is tett, 
folytatva emelkedő trendjét. Hogy az élet azért ne legyen ennyire egyszerű a DAX egy réssel 
való eséssel először ráijesztett a piacra, és csak utána indult el meghódítani a többéves 
csúcsokat. Aktuális képe a trendet illetően nem ad okot különösebb aggodalomra, hiszen az 
ATR is csak most kezdett el igazán emelkedni.  

A magas ATR szintén nem tartható fenn hosszabb ideig. Mivel ezt jellemzően nagy felfutás, 
vagy esés közben-végén alakul ki (ritkábban vad sávos kereskedés esetén) ezért gyors 
fordulat vagy korrekció valószínűsíthető. Ilyenkor jó szolgálatot tehetnek a fordulatot jelző 
japángyertya formációk. Az összes hasonló előfordulásnál – mint legtöbbször – érdemes 
figyelni a forgalmat. Ha a fordulatot jelző candlestick alakzat(ok) nagy forgalmúak, az 
megerősíti a nagymértékű ellenirányú mozgást.  

A grafikonon a júliusig inkább a sávos kereskedés jellegeit magára öltő, a teljes amerikai 
piacot lefedni szándékozó Wilshire 5000 részvényindexet láthatjuk.  



 

Az index nem mozdult sehova, 2005 áprilisának végén azonban mégis egy furcsa jelenséget 
produkált. Elkezdett esni és ezzel párhuzamosan az ATR is megugrott, szemmel láthatóan a 
gyertyák is „megnyúltak”. A 130 körüli érték a historikus adatokat átvizsgálva is kiugróan 
magas, ami előrevetítette a fordulat lehetőségét. A Wilshire 5000 viszonylag nagyvonalú 
megerősítést adott: a 200 napos mozgóátlagnál fordult (csak kétszer zárt alatt, akkor is 
minimális mértékben), ráadásul három hét alatt 5 nagy alsó árnyékot hagyott maga után.  

Érdemes egymással összemérni több instrumentum ATR-jét? Miután az ATR értéke nem 
százalékosan kerül meghatározásra, ezért az árfolyam nagysága alapvető befolyást gyakorol 
az indikátor értékére. Emiatt egy 100 dolláros részvénynek teljesen más lesz az ATR értéke, 
mint egy 10 dollárosnak. Így az egyes részvények volatilitása egymással az ATR segítségével 
közvetlenül nem összehasonlítható. Minden indexnél és részvénynél egyedileg érdemes 
vizsgálni az ATR-t és jellemző értékeit. Talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy alapvetően 
más lesz egy közszolgáltató és egy online pókeroldalt üzemeltető cég ATR-jének 
karakterisztikája…  

Faluvégi Balázs 

Bridge Wealth Management  



További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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