
Hosszútávú támaszok, ellenállások 

Az elmúlt héten új, több éves csúcsra ment az európai autóipar legnagyobb 
részvénytársaságait tömörítő index, amivel kapcsolatban felmerült egy általános érvényű 
szabályokat tartalmazó kérdés.  

Vajon mennyire szabad figyelembe venni a több éves szinteket ellenállásként vagy akár 
támaszként?  

A kérdés megválaszolása érdekében „ádámévától” kell kezdeni. Mi is a támasz/ellenállás és 
hogyan alakul ki? Nyilvánvalóan egy olyan szint ahol az árfolyam valami oknál fogva több 
ideig tartózkodik, így több vevő, eladó lép piacra vagy vonul ki éppen, a lényeg, hogy az adott 
szintet valamiért több kereskedő kíséri figyelemmel.  

Ezek a szintek általában a matematikai kerek számok környékén szoktak kialakulni, aminek 
könnyen belátható, hogy az árfolyamok jegyzésének eredeti céljához, nevezetesen az adott 
instrumentum értékméréséhez vajmi kevés köze van. Könnyen belátható ugyanis, hogy épp 
annyi indoka van annak, hogy a MOL részvényenként 21.000,- forintot érjen adott napon, 
mint annak, hogy 20.975-öt, ugyanakkor tény, hogy arányaiban többet tartózkodnak a 
jegyzések a kerek számok környékén. Ennek pusztán pszichológiai okai vannak, az emberek 
ugyanis könnyebben kezelik a kerek számokat, így előszeretettel helyezik el ezek környékére 
– leginkább pont ezekre – a megbízásaikat. Ezzel is erősítik persze a támaszok/ellenállások 
kialakulását, tehát valójában öngerjesztő folyamatról van szó.  

Mennyiben vehetők figyelembe azonban a támasz/ellenállás szintek az indexek esetében, 
amelyek ugyan napjainkban már kivétel nélkül kereskedhetők közvetlenül is, azonban az 
árfolyamok alakulását alapvetően továbbra is a komponensek értékének változásából 
számolják. Ez jó esetben is legalább egy tucat instrumentumot jelent, melyek 
természetszerűleg vegyes mozgást produkálnak. Egyesek relatív erősek, míg mások 
gyengébben, sőt az is lehet, hogy két komponens egymásnak homlokegyenest más irányba 
mozdul el. Az index mozgására ilyenkor a nagyobb súllyal figyelembe vett komponens 
mozgása van nagyobb hatással, ami általánosságban a piaci kapitalizáció függvénye.  

Jól megfigyelhető ez az európai autóipar meghatározó szereplőit tartalmazó alábbi 
táblázatban. A súly, az autóipari indexben képviselt jelenlegi „befolyást” jelzi, míg a harmadik 
oszlopban az elmúlt egy év teljesítménye látható százalékos formában.  



 

Az igazi bonyodalmat azonban nem ez jelenti, hiszen egy index esetében könnyen 
levezethető, hogy ha néhány napja, vagy egy-két hete történt valahol egy fordulás, akkor az 
a szint ismét meghatározó lehet. Nagyon is életszerű ugyanis, hogy egy meghatározó 
komponens – vagy akár egyszerre több – ismét elérte ezt a szintet, így könnyen tükrözhet az 
index valós kereskedési hátteret.  

Ami azonban már szinte egyáltalán nem értelmezhető, az például az autóipari indexen jelzett 
ellenállások indokoltsága.  
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Gyakorlatilag az is elképzelhetetlen, hogy egy komponens szintén hét év után jusson el egy 
jelentős ellenállásához/támaszához. Ha ezen a problémán még túl is lendülünk mindenképp 
figyelembe kell vennünk, hogy egy index komponensei időről időre változnak, azokat 
megadott szabályok szerint folyamatosan korrigálják az aktuális piaci „erőviszonyoknak” 



megfelelően. Ez a legmeghatározóbb komponenseket kevésbé, de a másod-, harmadrendű 
papírokat nagyon is erősen érinti. Így valójában a jelenleg látott autóipari indexet egy 
teljesen más felépítésű és más technikai állapotú komponensekből álló 7 évvel ezelőtti 
autóipari indexhez hasonlítjuk. Aki egy ilyen távolságban meglévő támaszt vagy ellenállást 
mérvadónak tart, az gyakorlatilag két különböző indexet hasonlít egymáshoz, von le az 
egyikből egyenes következtetést a másikra vonatkozóan.  

A logikus érvek ellenére ugyanakkor a pszichológia gyakran működni látszik. Nap mint nap 
halljuk, hogy a jelentősebb indexekben több éves ellenállásokról, támaszokról beszélnek és 
lássuk be sokszor ténylegesen érzékelhető is ezek hatása. Az igazi, intézményi szándék által 
meghatározott mozgást azonban ezek a legkevésbé sem tudják befolyásolni, így ahogyan a 
tankönyvi technikai formációkat, úgy a klasszikus támasz/ellenállás szinteket is fokozott 
óvatossággal kell kezelni a több instrumentum mozgásából számolt indexek esetében.  
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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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