
Légy Résen I. - folytatás 

Légy Résen, avagy az Opening Gap-ek jelentősége - második rész  

A nyitva maradt résekre még lefuttattam további egy hónapos vizsgálatot is, így az 
összefoglaló táblázat a következőképpen néz ki:  

 

Az összesen megvizsgált 30 105 résből 29 341 betöltésre került, azaz alig több mint 2,5% 
maradt csak nyitva a keletkezéstől számított egy hónapon belül.  

Mint láttuk a fenti táblázatban a gap-ek nagyjából fele-fele arányban jeleznek bearish és 
bullish momentumot.  

 

De vajon ez a pillanatnyi zavar mennyire van hatással a rés utáni kereskedésre?  

A vizsgálatban visszatértünk a teszt piacainkhoz és az ott mért résekhez. Az eredmény 
meglepő volt, az összes résre vetítve az „uspide gap”-ek 39,19%-át követte csak emelkedő 
nap, míg a „downside gap”-eket követő napok mindössze 37,28%-nál zártat a negatív 
tartományban. Ez alapján kijelenthetjük, hogy magának a résnek nincs meghatározó 
jelentősége a napi mozgást illetően. De akkor mire van?  



Ha az aznapi kereskedést a rések nem befolyásolják, akkor az uralkodó trendre mért 
hatásukat érdemes megvizsgálni.  

Az eredmény változó. A BÉT-en rally esetén keletkezett upside gap-ek 55,84%-ban tudtak 3 
héttel a rést követően is nyereségesek maradni, míg csökkenő trend esetén csak 49,01%-
ban. 

A Xetra legforgalmasabb papírjai között az upside gap trendmegtartó hatása 60,14%, míg 
medve piacon mindössze 49,60% 

Ugyanez az érték a FTSE-n született uspide gapek esetén 64,39%, míg a csökkenő trend 
folytatása Londonban 48,41%-ban következett be. 

A Nasdaq 100 komponensein született bullish gap-et 52,43%-ban, bearish társát mindössze 
46,02%-ban követte az uralkodó trend folytatása.  

Hogyan lehet felhasználni az opening gap-et? Lehet-e előre sejteni, valószínűsíteni, hogy a 
rés bezárásra kerül? A gyakorlati válasz: igen. A profi napon belüli kereskedők számára, 
persze több év gyakorlata után az egyik legprofitábilisabb lehetőséget találják meg ebben a 
formációban. Általában szorosan figyelik a napon belüli árfolyamalakulást, és nem szállnak 
be azonnal. Leggyakrabban 2 vagy 5, esetleg 10 perces bontású chartokat néznek. A réssel 
való nyitás után néha az árfolyam ezen az alacsony bontású grafikonon egy szűk sávot jelöl ki 
magának. A pozíciót akkor érdemes felvenni, ha ebből a sávból gyorsan és élénkülő aktivitás 
mellett tör ki az árfolyam. Egyes kereskedők szerint a leggyakrabban ez a nyitást követő 10-
15. perc között történik meg, de más tapasztalatok szerint ennél lényegesen hosszabb idő is 
eltelhet a sávból való kilépésig. Az extrém érzelmi reakciók ebből a sávól szinte biztos, hogy 
valamelyik irányban ki fogja téríteni. Ha a piac rájön, hogy túlreagálta a hírt (ez igen gyakran 
előfordul) vagy a nyereséges pozícióban lévők szeretnék realizálni profitjukat, akkor a vételi 
és eladói oldal nyomásának eredője a rés bezáródására fog hatni. Ha viszont a piac 
megítélése szerint a nyitó árfolyam eltérése a megelőző napitól indokolt volt, vagy a rossz 
pozícióban lévők szeretnének gyorsan kiszállni, az árfolyam távolodni fog a korábbi naptól. Ez 
főként downside gap-ek esetén fordul elő. A stoppot jellemzően a sáv másik felére teszik, 
majd a kedvező árfolyamalakulás függvényében gyorsan módosíthatják a kitörési ponthoz, 
majd tovább. Ez a taktika összességében arra is jó, hogy ne csak a rés bezáródására, hanem 
az előző napi árfolyamalakulástól való távolodásra is spekulálhasson az ember. Bár erre mint 
láttuk, kisebb az esély.  

A másik – türelmesebbeknek való megoldás az, hogy upside gap-ek esetén a nap folyamán 
bármikor az adott nap új minimumán adnak el, vagy downside gap-ek esetén éppen fordítva: 
maximumon vásárolnak.  

A rések hatását és viselkedését még ezerféleképp lehet vizsgálni és értelmezni. A fenti 
tanulmányban leginkább azt a tételt sikerült igazolnunk, hogy a rések az esetek többségében 
bezárulnak, amely a piac egyensúlyra való törekedésével magyarázható. Az elvégzett 
vizsgálatok alapján elmondható, hogy az árfolyamgörbén keletkezett lyukak nincsenek döntő 
hatással sem a rés utáni közvetlen kereskedésre, sem az uralkodó trendre, ezek egy-egy 
újdonsült piaci információ okozta reakciók. Ennek oka többféle lehet, valószínűleg a váratlan 
esemény indította hirtelen felpezsdült érdeklődés, különösen, hogyha kiugró forgalommal 



párosul, valamennyire felemészti a hagyományos kereskedés későbbi energiáit, amely ezt 
követően rövidesen visszatér a normál kerékvágásba. Összességében a piacot más tényezők 
befolyásolják hosszabb távon, így az Opening Gap formációknak önmagukban nincs 
számottevő kiterjesztett jelentősége. Természetesen más alakzatokkal együtt sok érdekes 
dolgot mutathatnak nekünk.  

Fontos még kiemelni, hogy ha nem szigorú kockázatkezelési szabályok mellett alkalmazza 
valaki a rések bezáródására irányuló taktikákat, egyben nagy kockázatot is vállal. Főként 
downside gap-ek esetén ugyanis a szélsőséges érzelmi rekciók nagyon gyorsan több tíz 
százalékkal odébb repíthetik az árfolyamot, ami nagy tőkeáttétel mellett hatalmas 
veszteségeket okozhat. Viszgáltunkban volt olyan részvény, ahol a rés bezáródása helyett 
volt ahol 30%-ot ment az árfolyam az ellenkező irányba zárásig, egyetlen nap alatt. Ne 
feledjük: főleg stabilabb, nagy forgalmú részvényeket vizsgáltunk, kisebb volumen mellett 
forgó papírok esetén ennél nagyobb mozgásokra is fel kell készülni. Más szóval: lehet hogy a 
piac betülti a réseket, de ha nem, akkor jó esély van nagyobb mozgásra az ellenkező 
irányban.  

Következő cikkünkben foglalkozunk azon résekkel, amelyek kijelölik a trend egyes időszakait, 
így hosszabb távon is felhasználhatóak.  
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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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