
Légy Résen I 

Légy Résen, avagy az Opening Gap-ek jelentősége  

Jelen írásunkban még nem a daytrade technikájával foglalkozunk, hanem annak statisztikai 
vizsgálatával, hogy a nyitóban lévő rések hogyan hatnak az adott nap árfolyamalakulására.  

Mi is az a rés? Nálunk is népszerű a rés angol elnevezése, a „gap”. A gap kifejezést általában 
abban a piaci szituációban szokták alkalmazni, amikor az előző napi maximum alacsonyabb, 
mint a következő napi minimum (upside gap, vagy bullish gap), vagy az előző napi minimum 
magasabb, mint a következő napi maximum (downside gap, vagy bearish gap). Opening Gap-
ről akkor beszélhetünk, ha a nyitást követően azonnal látjuk, hogy a nyitó árfolyam 
magasabb mint a megelőző nap maximuma, illetve alacsonyabb mint a tegnapi nap 
minimuma.  

A kereskedés során sokkal több rés keletkezik, mint amit gondolnánk, de többségüket nem 
vesszük észre, vagy egyszerűen nem veszünk róluk tudomást, hiszen később ezeket elfedi a 
napon belüli mozgás. Létezhet így például rés az előző záró és a nyitó érték között, vagy az 
előző szélsőértékek (minimum, maximum) és a következő nyitó értékek között keletkezhet 
űr, ezeknek a jelentőségét vizsgáljuk meg a cikk keretében.  

Később már csak azok a rések fognak feltűnni, amelyek az elkövetkezendő néhány nap során 
nem kerültek betöltésre, vagy akár sohasem. Ezekről mondható el, hogy olyan területet 
jelölnek, ahol nem történt kötés.  

A következő képen egy downside gap látható a MOL napi bontású grafikonjában, 2005 
október 5-e és 2005 október 6-a közötti gyertyákon.  

 

Egy felfelé irányuló rést pedig például az ANTENNA 2005 június 20. és június 21-e közötti 
grafikonján figyelhettünk meg.  



 

A rések az OHLC típusú grafikonokon, azaz bar, vagy gyertya diagrammokon figyelhetőek 
meg legjobban. A rés keletkezésének sokféle oka lehet, de általában valamely váratlan 
információ birtokában a megnövekedett érdeklődés, eufória, vagy pánik váltja ki az egyre 
magasabb, vagy egyre alacsonyabb ajánlati árakat, míg végül az előző megszokott 
kereskedési sávtól lényegesen eltérő árfolyamon születik meg a következő üzlet.  

A rés szinte mindig szélsőséges piaci reakciókat tükröz.  

Egy betöltött rés (filled gap) a RICHTER chart-ján, 2005 október 6-án:  

 

Egyedi részvények gyakran hagynak vákuumot olyan kedvező, vagy kedvezőtlennek ítélt 
hírek után, mint amilyen egy gyorsjelentés, egy profit warning, de egy neves pénzintézet 
minősítése, egy felvásárlási ajánlat, vagy például a bennfentesek különböző 
kommentárjainak, vagy viharos eladásainak piaci reakciója is kiválthat extrém mozgásokat. 
Ezekre részben már előre fel lehet készülni, ha tudjuk hogy az adott cég mikor teszi közzé 



eredményét, vagy ha megvizsgáljuk a hivatalosa kereskedés utáni és előtti árfolyamalakulást, 
illetve figyeljük az adott ágazatra vonatkozó földet rengető híreket.  

Különböző indexek, amelyek egy-egy ország-, szektor-, vagy ágazat teljesítményét mutatják 
és több értékpapír (jellemzően súlyozott) átlagából számítják, ritkábban gap-pelnek, ezeket a 
monstrumokat leginkább csak különböző globális események, mint makrogazdasági, vagy 
politikai hírek, esetleg súlyos terrorakciók tudják kimozdítani megszokott medrükből. 
Megfigyelhető, hogy egyes ágazatokban gyakoribbak a rések, míg másokban kevésbé. 
Jellemzően olyan területek esetében valószínűbb egy gap kialakulása, ahol a váratlan 
események szinte részei az üzletmenetnek, gyakran előfordulnak, például biotechnológia, 
egészségügy, technológia ágazatokban míg vannak nyugodtabb szektorok, vegyük például a 
közszolgáltatókat, amely cégek estén általában sokkal kevesebb kockázati tényezőre kell 
felkészülni, mint egy gyógyszergyártónál. A Vioxx-botrány piaci reakciója 2004 szeptember 
30-án, a szenvedő a Merck&Co, közel 30%-os rés:  

 

A rések sokak szerint vákuumot képeznek a grafikonon, ezért szinte kivétel nélkül idővel 
mind betöltésre kerülnek, azaz a rés keletkezését követően előbb utóbb visszatér az 
árfolyam a rés által hagyott űrbe. Ennek a koncepciója abban a feltevésben rejlik, hogy a 
piacon állandó számú potenciális érdeklődő van, akik mind hajlandóak vásárolni és eladni az 
adott részvény piacán, csak egymástól eltérő árszinteken. A váratlan esemény hatására 
azonban a vételi, vagy az eladási oldal drasztikusan eltolódik, egyre többen akarnak az adott 
pillanatban venni, vagy eladni felmorzsolva így a könyv másik oldalát, akik ideális esetben a 
korábbi árszinten már nem hajlandóak üzletet kötni, így az eladók és a vevők csak egy 
lényegesen eltérő árfolyamnál találnak újra egymásra, kialakítva több üzletkötésnyi űrt az 
előző tranzakcióhoz képest. Ebből következik, hogy a rést mindig az adott piaci szituációban 
kell vizsgálni, így például kis odafigyeléssel bárki megtalálhatja a lyukat, az előző 
minimum/maximum és az adott napi nyitó érték között, amelyről az a hiedelem él a 
köztudatban, hogy jelentősen meghatározzák az egész napi kereskedés irányát. Számos 
daytrade, swing taktika és néhány momentum alapú befektetési stratégia épül ezekre a 
rejtett jelzésekre, ezeket részletesen vizsgáljuk. Nézzük tehát meg, valóban betölti-e a rést a 
piac? Nyitáskor keletkezett rések az MTELEKOM elmúlt néhány napi grafikonjában: 



 

Három piacot vettem alapul azonos időszakban, 2002.01.01 és 2005.10.12 között. Mivel az 
illikvid részvények gyakran ugrálnak fel és le, ezért minden vizsgálatból kiszűrtem azokat a 
részvényeket, amelyek forgalma az elmúlt 50 napban 10.000 db alatt volt.  

Az első tesztben rögtön a rés keletkezésének napján vizsgáltam a piac reakcióját, azaz hogy 
még aznap betöltésre kerül-e a hagyott vákuum.  

Budapesti Értéktőzsde: 3043 rés az elmúlt 949 kereskedési napon, ebből 2316 betöltött rés, 
1497 downside gap, 1546 upside gap. Végső konklúzió: 76,11%-ban betöltött rések.  

Xetra, a 120 legforgalmasabb német papír: 11 301 rés az elmúlt 969 kereskedési napon, 
ebből 7839 betöltött rés, 4910 downside gap, 6391 upside gap. Végső konklúzió: 69,37%-ban 
betöltött rések.  

FTSE 100, Egyesült Királyság: 5402 rés az emúlt 954 kereskedési napon, 4780 betöltött rés, 
2575 downside gap, 2827 uspide gap. Végső konklúzió: 88,49%-ban betöltött rések.  

Nasdaq 100, Egyesült Államok: 10 359 rés az emúlt 951 kereskedési napon, 7727 betöltött 
rés, 4846 downside gap, 5513 uspide gap. Végső konklúzió: 74,59%-ban betöltött rések.  



A rések tehát túlnyomó többségben még aznap betöltésre kerülnek. A megvizsgált 30 105 
gap közül 22 662, azaz 75,28% zárult be még keletkezésük napján. Érdekes megfigyelni, hogy 
a Xetra és a Nasdaq papírjai esetében sokkal több rés keletkezett, mint a londoni, vagy a 
budapesti papírokban. Ennek magyarázata az, hogy a vizsgált német papírokban zömmel 
egészségügyi, pénzügyi és technológiai papírok kaptak helyet, míg a Nasdaq főként a 
technológia és biotechnológiai részvények forgalmazásáról ismeretes, ugyanakkor a 
Budapesten és Londonban forgalmazott papírok többsége inkább stabilabb szektorokhoz 
kapcsolódik, amely kiszámíthatóbb kereskedési tulajdonságokkal rendelkezik.  

A GM elmúlt egyévi grafikonja is bővelkedik nyitáskor keletkezett résekben:  

 

A következő tesztet egy hetes időtávval néztem, azaz, mi történik azokkal a gap-ekkel, 
amelyeket keletkezésüket követően nem zárt be azonnal a piac.  

Budapesti Értéktőzsde: 727 rés az elmúlt 949 kereskedési napon, ebből 483 betöltött rés, 
369 downside gap, 358 upside gap. Végső konklúzió: 66,44%-ban betöltött rések.  

Xetra, a 120 német legforgalmasabb papír: 3462 rés az elmúlt 969 kereskedési napon, ebből 
1969 betöltött rés, 1523 downside gap, 1938 upside gap. Végső konklúzió: 56,88%-ban 
betöltött rések.  



FTSE 100, Egyesült Királyság: 622 rés az emúlt 954 kereskedési napon, 346 betöltött rés, 286 
downside gap, 336 uspide gap. Végső konklúzió: 55,63%-ban betöltött rések.  

Nasdaq 100, Egyesült Államok: 2 632 rés az emúlt 951 kereskedési napon, 1519 betöltött rés, 
1248 downside gap, 1384 uspide gap. Végső konklúzió: 57,72%-ban betöltött rések.  
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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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