
A Money Flow Indikátorok 

Az alábbi cikk a szerző magánvéleményét közli. Felhívjuk a figyelmet, hogy bár véleményünk 
szerint ez a módszer a leghatékonyabb és egyben legbiztonságosabb, természtesen más 
kockázatkezelési stratégiák is léteznek.  

A legtöbb manapság olvasott technikai elemzésben csak elvétve találkozhatunk Money Flow 
vagy forgalom alapó (volume-based) indikátorokkal. Bár sok esetben nem nyújtanak 
segítséget a döntés hozatalban, sokszor viszont már jóval egy-egy forduló előtt jelzi a trend 
gyengülését. A Money Flow indikátorok az ár alapú indikátoroknál sokkal pontosabban 
jelezhetik a kereslet és kínálat alakulását, hiszen magát a forgalmat is felhasználja a 
képletben. Sajnos a magyar piacon legtöbbször nincs értelme használni őket, annál inkább a 
fejlettebb, nagyobb forgalmú piacokon. A Money Flow indikátorok az adott részvénybe, 
instrumentumba beáramló és abból kiáramló pénz mennyiségét hivatottak jelezni. Ennek 
pontos mérését természtesen a tőzsdei adatokbólílehetetlen megállapítani, így minden 
indikátor csak közelítő értéket tud adni. Ennek több oka is van. Egyrészt lehetetlen kiszűrni a 
day trade-ek mennyiségét, még ha az egyes tőzsdetagok nettó nap végi pozícióját is vesszük, 
hiszen brókercégen belül is eltérő oldalak jelenhettek meg a nagy ügyfélforgalom miatt. 
Másrészt az árfolyam napközbeni viselkedése, a forgalom eltérő megoszlása erősen torzíthat 
az eredményeken. Mégis van értelme használni a money flow indikátorokat, mert valóban 
kiugró akkumulációs, disztribúciós időszakokat már képes nagy biztonsággal jelezni. A 
pénzáramlás pontosabb jelzésére (a szűk lehetőségekből) többféle változatot is kifejlesztettek. 
Alapvetően kétféle money flow indikátorról beszélhetünk: napon belüli (intraday), vagy 
napok közti (interday) indikátorok. Az intraday változat a napon belüli áralakulás egyik 
végpontja (a záróárfolyam), és például az átlagár különbségével, illetve a forgalom 
erősségével kalkulál. A napok közti változatban az előző napi záróár, és az adott napi záróár 
közti különbség (és természetesen a forgalom) képezi a számítás alapját. A legismertebb 
intraday money flow indikátorok: Accumulation/Distribution, vagy a Chaikin Money Flow. A 
leggyakrabban felbukkanó interday money flow indikátor: On Balance Volume. Alapvetően 
lényeges különbség nem lehet a két típus között, hiszen mindkettő a pénz áramlását próbálja 
megbecsülni. Mégis adódnak olyan helyzetek, amelyekben a kétfajta indikátor eltérő 
eredményeket mutat. Míg az egyik szerint öntik a pénzt a papírba, a másik éppen fejvesztett 
menekülést regisztrál. Ez persze szélsőséges eset, hiszen ezen indikátorok több nap összesített 
eredményeit mutatják, mégis előfordulhatnak ehhez hasonló eltérések. A legegyszerűbb példa 
az, hogy ha egy részvény réssel nyit lefelé, majd napközben a pozíció zárások, vagy a 
befektetők túlreagálásában bízó spekulánsok hatására emelkedni kezd az árfolyam, de azért 
valamivel az előző napi záróárfolyam alatt zár. Ekkor a napon belüli indikátorok 
pénzbeáramlást, a napok közti indikátorok pénzkiáramlást jeleznek. Az ilyen szituációk miatt 
nem lehet használni a forgalom alapú indikátorokat önmagukban. Minden esetben vizsgáljuk 
meg a chartot szélsőséges napon belüli mozgások, gap-ek után kutatva, amelyek torzíthatják 
az eredményt.  

On Balance Volume  

Az OBV-t 1963-ban fejlesztette ki egy Joe Granville nevű úriember. Egyike az első money 
flow indikátoroknak. Az OBV számítása igen egyszerű. Amikor az árfolyam magasabban zár, 
mint az előző nap zárása, akkor a forgalmat (ami az amerikai piacon a gazdát cserélő 
darabszámot jelenti) hozzáadjuk az átlaghoz. Csökkenés esetén pedig levonjuk azt. Ezért 
mondjuk, hogy az OBV interday indikátor, mivel két nap (esetleg hét, hónap stb.) zárása 
közötti pozitív, illetve negatív eltérést veszi alapul. Hogyan használható fel az OBV? 



Önmagában semmiképpen sem használható, csak trendek megerősítésére, illetve 
megkérdőjelezésére alkalmas. Más money flow indikátorokhoz hasonlóan az együttmozgás a 
trend valószínű folytatódását (erősségét), míg a divergencia a trend gyengülését jelenti. 
Sokszor használnak mellette egy mozgóátlagot, amelynek keresztezése felfelé pozitív, lefelé 
negatív jel. A trendkövetésre, illetve divergenciára nézzünk két aktuális példát:  

A CHINA egyik régi kedvencünk. Szépen alátámasztotta a trendet, még akkor is, amikor a 
trendvonal átmenetileg megsérült.  

 

A Home Depot (HD) jó példa a pozitív divergenciára. Miközben az árfolyam egy dupla 
mélypontot írt le, az OBV a második alkalomnál már feljebb járt. Ráadásul egy lokális 
mélypontnál mindkét későbbi low-t alúlmúlva állt az indikátor.  



 

Accumulation/Distribution  

Az Akkumuláció/Disztibúció esetén már bonyolultabb a kalkuláció, de ez jobb és 
használhatóbb eredményeket eredményez. Nézzük: 
H- Napi maximum árfolyam 
L- Napi minimum árfolyam 
C- Napi záróárfolyam 

((C – L) – (H – C) )/ (H – L)  

Nem megijedni! A jó hír az, hogy itt gyakorlatilag csak a legmagasabb és legalacsonyabb 
kötési ár között a záróár helyének százalékos „belövése” történik meg. Az eredmény 
legmagasabb értéke +1 (ha a záróárfolyam egyenlő a napi maximummal), illetve 
legalacsonyabb értéke -1 (értelemszerűen ha a napi minimumon zárt a részvény).  
A rossz hír, hogy a számítás még nem ért véget, igaz már csak két lépés van hátra. A kapott 
értéket minden egyes peiródusban (nap, hét) megszorozzuk a hozzá tartozó forgalommal. Ezt 
pedig hozzáadjuk a korábbi értékekhez. Így alakul ki az Akkumuláció/Disztribúció vonal, 
amely hozzájárulhat ahhoz, hogy éshzrevegyük, ha egy részvény kereskedésében az eladók, 
vagy vevők kerekednek felül. Hasonlóan az OBV-hez, itt is megerősítést, vagy divergenciát 
keresünk.  

A Yahoo sokáig 25 dollár körül sertepertélt, de az indikátorunk kisebb megingásokkal 
menetelt tovább. Nem véletlenül. A pénz tovább áramlott a papírba és végül ki is tört az 
akkori zónából.  



 

Viszonylag jó példa a trend gyengülésének jelzésére a QQQ, a Nasdaq 100 papírjait tömörítő 
ETF. Amikor az árfolyam még megkísérelt újabb mélypontra menni márciusban, az Acc/Dist. 
Már rég magasabban járt. Ez az azt megelőző időszak nap közbeni erős vételi oldalnak volt 
köszönhető, amely előrebocsátotta az emelkedést  



 

Az intraday indikátorok nagy hátránya, hogy képtelen kezelni a résekkel való mozgást. Ha 
például egy részvény 20%-kal magasabban nyit, mint a korábbi záróára, majd az aznapi 
minimum és maximum között félúton zár, akkor az Accumulation/Distribution-ben ez 
semmilyen nyomot nem hagy.  

Chaikin Money Flow  

Még ennél is használhatóbbnak bizonyulhat a Chaikin Money Flow. A második két szó 
eredete nem kérdés, míg az első szó az indikátor büszke kifejlesztőjének a nevét viseli. A 
kiszámítás majdnem megegyezik az Accumulation/Distribution kalkulációjával. A különbség 
annyi, hogy nem az összes adat, hanem csak egy meghatározott idő számainak kumulált 
összegét veszik figyelembe. Ez sokszor 21 napot jelent.  

CMF=∑n*Accumulation/Distribution/∑n*V 

n=választott periódus hossza  

Így pontosabb képet kaphatunk egy-egy időszak vételi/eladási oldalának erősségéről, de 
nagyobb a veszélye a hibás jelzéseknek is. A használat megegyezik az eddig ismertetett 
money flow indikátorok használatával, egyetlen különbséggel. A szakirodalom a pozitív, 
illetve negatív tartományt is önmagában jelzésnek veszi. Saját tapasztalataim szerint ez 
általában nem használható módszer. Kivéve ha ez az állapot jellemzően nagyon sokáig 
fennáll. Maradjunk inkább a jól bevált megerősítés/divergenciánál.  

Ez utóbbira jó példa a Circuit City (CC). Oriási eső trend végefelé csökkentek az eladások, és 
idővel a vételek is megjöttek. Ez a CMF szinte folyamatos emelkedésében nyilvánult meg, 



ami időben jelezte a fordulatot. De fontos, hogy itt sem lett volna értelme használni, ha a 
formáció nem ad lehetőséget a vásárlásra. Vagyis, a CMF-et se használjuk önmagában.  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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