
A Bollinger szalagok használata a magyar piacon 

A Bollinger Bands (Bollinger szalagok) egyike a legismertebb és valóban klasszikus 
eszközöknek a technikai elemzés eszköztárában. Sajátosságai miatt képes arra, hogy hasonló 
indikátorokkal szemben hathatós segítséget nyújtson az árfolyam irányára nézve.  

A Bollinger szalagok indikátor nevét megalkotójáról, John Bollingerről kapta. A Bollinger 
Bands három vonalból áll:  

• A középső vonal, amely egy egyszerű mozgóátlag 
• Felső vonal, amely a középső vonal + szórás kétszerese 
• Alsó vonal, amely a középső vonal + szórás kétszerese 

Értelemszerűen az árak szórásának növekedésével a sáv, amit a Bollinger Bands ad 
kiszélesedik, míg csökkenésével összeszűkül. Az is könnyen belátható, hogy miután 
ugyanazzal az értékkel növeljük a felső vonal esetén, és csökkentjük az alsó vonal esetén a 
középső értéket, a sáv alja és teteje ugyanolyan messze lesz a középső vonaltól. Az árfolyam 
azonban az esetek többségében nem lesz azonos a középső értékkel. Így a két tényező, 
amely befolyásolja a BB által közvetített képet: a sáv szélessége, és az árfolyam azon belüli 
(vagy szélsőséges esetben kívüli) helyzete.  

Jelen cikk keretein belül elegendő a Bollinger Bands szélességéről beszélnünk, azaz milyen 
messze esik egymástól a két szalag. Itt az alaptényezők közül már csak a szórásnak van 
jelentősége. Jogosan vetődik fel a kérdés: miért nem használjuk önmagában a szórást akkor, 
ha jelen esetben másra nincs szükség? A válasz az, hogy a Bollinger-féle indikátor 
másféleképpen is használható, amelyekhez szükséges a szélesség is, ezért a későbbi zavart 
elkerülendő, érdemes innen építkezni. Fontos még kiemelni, hogy jelen esetben a Bollinger 
szalagok szélességénél a százalékos értéket nézzük, mivel így összehasonlíthatóak a 
különböző részvények, vagy akár egy-egy részvény esetén a különböző időszakok is.  

Az EGIS esetén jól látszik, hogy a beszűkülés után, rendszerint egy kitörési, vagy legalábbis 
nagyobb mozgással járó szakasz következik. Hasonló volt a helyzet október végén, ekkor 
azonban a formáció még nem adott jó lehetőséget. Sokkal érdekesebb volt a január elején 
lévő formáció. A szalagok nagyon megközelítették egymást, az indikátor értéke érintette a 
0,05-ös értéket is, miközben egy emelkedő háromszög vége és egy doji is jelezte, hogy 
készülődik valami. A gyógyszerrészvény amúgy is a piac egyik vezetője volt, ráadásul a trend 
is felfelé mutatott, így minden összeállt egy jó swing-trade-hez.  



 

Újabb logikus kérdés merülhet fel: Ha ránézünk az ábrára az nem elegendő a beszűkülés 
megtalálásához? Néha igen, néha nem. Mint a lenti ábrán zölddel látható, az EGIS-nél, 
augusztus végén volt egy hasonló beszűkülés a grafikonon, ami azonban nem járt együtt az 
indikátor alacsony mivoltával, a korábbi árfolyammozgások miatt. Mivel a beszűkülést 
megelőzően volt egy nagyobb mozgás, kevesebb volt a türelmetlen ember, vagy éppen azok, 
akik új lehetőségek után kutattak az EGIS-ben. A példa jól rávilágít arra, hogy a 
„szemmérték” nem mindig elegendő, még gyakorlott befektetők, spekulánsok esetén sem.  



 

Van azonban egy másik ok is, ami miatt érdemes az indikátort használni. Ez pedig a korábbi 
tapasztalatok összegzése, és ezek alapján a szűrés. Érdemes itt egy pillanatra elvonatkoztatni 
a magyar piactól: ahol több ezer részvény közül kellene választani, és többszázezer vetélytárs 
utazik a hasonló lehetőségekre, alapvető az egyes indikátorok tesztelése, és a rendszeres 
szűrés a jó lehetőségek megtalálásához. Egyszerűen képtelenség egyenként megvizsgálni, 
minden egyes papírt, legalábbis ilyen esetek keresése esetén feldolgozhatatlan mennyiséget 
jelentene.  

Mik tehát a tapasztalatok a korábbi adatok vizsgálata kapcsán? Ami minket a Bollinger-
szalagok beszűkülése miatt érdekelhet, azok az extrém alacsony értékek. A vizsgált közel 
2000 napból az Egis-re vetített indikátor 14 napos mozgóátlaggal és kétszeres szórással 
kalkulált értéke 122 napot töltött a 0,05-ös érték alatt. Kerekítve 5 nap után 2%-os, 3 nap 
után 3%-os, 25 nap után pedig közel 5%-os árfolyam emelkedés történt. Vagyis a nagyon 
alacsony értékek itt (is) működnek: jelentős pozitív eredményt lehetett elérni, önmagában az 
indikátor használatával. Természetesen az aktuális formáció, trend, forgalom, más 
indikátorok tovább segíthetik a bölcs spekulánst.  



 

Mi a helyzet a többi részvény esetén? Az indikátorok többségét csak magas likviditású 
részvények esetén érdemes elemezni, ezért itt csak pár hazai részvényt vizsgáltam.  

A MOL esetén igencsak meglepő képet kapunk. Itt ugyanis sokkal nagyobb a pozitív 
elmozdulás valószínűsége, de az árnyaltabb képet megvizsgálva látható, hogy a külföldi 
alapok körében is népszerű (éppen ezért ritkán beszűkülő) olajpapír csak nagyon alacsony 
(jellemzően 0,02) BB szalag szélesség esetén tör ki felfelé szinte biztosan. Ez olyannyira ritka, 
hogy a MOL esetén 7 év alatt összesen 5 alkalommal történt meg. Természetesen maga a 
beszűkülés ettől függetlenül valamivel nagyobb értékek esetén is felhasználható.  



 

Erre a taktikára nem használható fel jól az MTELEKOM. Valószínűleg éppen a trend 
nélküliségek, a jó formációk hiánya okozza, hogy az egyébként nem ritka beszűkülésekből 
nem sokra lehet következtetni.  



 

Első látásra hasonló a helyzet a Richter esetén is, de közelebbről megvizsgálva az egyik 
legjobb eredmény listát kapjuk. A 0,12 alatti értékek mindegyike remekül teljesített ha az 
alkalmak számát nézzük (az esetek közel ötöde!), ugyanakkor az elért eredmény viszonylag 
szerény, 1-5-3%-os sávban rendeződik be. A nagy mennyiség miatt a pozitív kimenetel 
inkább a trend elképesztő erejével, mint a jó formáció-indikátor összjátékkal magyarázható. 
Ha csak a 0,04 alatti kevés számú (33) esetet nézzük, ott még nagyobb biztonsággal 
használható a Bollinger szalag szélesség.  



 

Alapvetően jó ötlet a volatilitás alapján történő szűrés, majd alakzat és egyéb eszközök általi 
döntés a kiválasztott listáról. Ez főként rövid távú kereskedésre adhat jó alkalmakat. Nem 
kell feltétlenül indikátor hozzá, de mind időben, mind hatékonyságban jelentős előrelépést 
tudunk megvalósítani, ha a lehetőségeket felhasználható formában számszerűsítjük, a 
korábbi adatokból következtetéseket vonunk le, és ezt a mankót következetesen használjuk 
is.  
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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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