
Piaci indikátorok 

A piaci indikátorok nem egy-egy részvény, hanem a teljes tőzsde vagy átfogó index helyzetét 
igyekeznek megvizsgálni abból a szempontból, hogy a főbb benchmark-okban mutatkozó 
tendenciákat a részvények száma, forgalma, vezetői, és (árfolyam vagy opciójuk) volatilitása 
mennyire támasztják alá.  

Míg a BÉT-en ezek kiszámítása a kevés számú papír miatt legtöbbször jelentősen torzított, 
értelmezhetetlen eredményekre vezetne, addig a nagyobb részvénypiacokon, főként a 
tengerentúlon, nagy hasznukat vehetjük.  

Advance – Decline line  

Ezen mutató azt jelzi, hogy a piacon az emelkedést mutató részvények és az esést mutató 
részvények különbsége miként alakul. Az emelkedő – csökkenő részvények vonala kumulált 
szám, vagyis a korábbi értékhez mindig hozzáadódik az adott nap vagy hét eredménye. Ha 
több volt a növekedést felmutató részvény, mint csökkenéssel záró akkor természetesen 
pozitív számot kapunk és a vonal növekedni fog. Ha több volt a megelőző naphoz képest 
alacsonyabban, mint magasabban záró papír, akkor negatív számot kapunk és a vonal is 
csökkenni fog. Az A-D egy olyan indikátor, amely önmagában nem használható, csak a piacot 
átfogó indexekkel való összehasonlításban van alapja. Felhasználása nagyon egyszerű, a 
divergenciát, vagy az együttmozgást kell figyelni. Mindaddig, amíg a az A-D együtt mozog 
valamely fontosabb index-szel, a trend folytatódása várható. Amennyiben azonban 
ellentétes mozgást, (pozitív vagy negatív) divergenciát látunk, az a trend gyengülését jelenti 
és trendfordulót vetít előre. Ha például az S&P 500 új csúcsra fut, míg az A-D ezt nem tudja 
teljesíteni, az a fordulat lehetőségét jelzi. Ez természetesen gyengülő trend esetén is igaz 
fordítva (index új mélypont, indikátor nem). Az A-D line többféle alapból számolható. 
Minden tőzsde közzéteszi a nála jegyzett részvények összesítését aszerint, hogy mennyi 
emelkedett, mennyi csökkent, és mennyi nem mutat változást a megelőző napi záróárhoz 
képest. Így az indikátor számolható külön-külön a NYSE-hez, NASDAQ-hoz, AMEX-hez, de 
összesítve is kikalkulálható.  

Ennek módja nem okozhat gondot. Csak alapul kell venni egy kellően magas számú 
tetszőlegesen megválasztott bázist (pl. 10 000, vagy 100 000) és ahhoz minden nap (vagy ha 
ritkábban figyeljük, minden héten) hozzáadjuk a növekvő részvények számát, valamint 
levonjuk a csökkenőkét.  

Az alábbi ábrán jól látható, hogy az emelkedő és csökkenő részvények kumulált adata a 
NYSE-n, nagy korreláció mellet halad együtt az S&P 500-al. Kiemelendő a 2005 januári 
időszak, amikor az index csökkenése ellenére a mutató stabilnak mutatkozott, azaz a 
részvények többsége nem esett és nem is emelkedett. A pozitív divergencia megtette 
hatását, a február egyértelműen a vevők hónapja volt.  



 

High-Low Differential Index  

Csak úgy mint a legtöbb piaci indikátort, ezt is jellemzően az egyes tőzsdék külön-külön 
számolják ki. Lényegében az adott piacon forgó összes (jellemzően) 52 hetes csúcson lévő 
papír számából vonják ki az összes (jellemzően) 52 hetes minimumon lévő részvény számát. 
Például ha a NYSE-n 347 darab új csúcson lévő részvény volt aznap, szemben 85 új 
minimumon lévővel, akkor 262 (347-85) lesz az indikátor aznapi értéke. Az 52 hét 
meghatározása nem véletlen, hiszen azon részvényeket szeretnék figyelembe venni, amelyek 
az elmúlt egy év legmagasabb vagy legalacsonyabb árfolyamát érték el. Jogosan vetődik fel a 
kérdés, hogy mi számít 52 hetes maximumon vagy minimumon lévő részvénynek. Azon 
papírokat számítjuk ide, amelyeknek az adott napon a legmagasabb árfolyama magasabb 
volt, mint a megelőző egy éves időtartam összes napjának legmagasabb árfolyama. A 
minimumnál hasonlóképpen: azon részvények tartoznak ide, amelyeknek az adott napon a 
legalacsonyabb árfolyama alacsonyabb volt a megelőző egy éves időtartam összes napjának 
legalacsonyabb árfolyama. Ennél fogva ha egy részvény napközben új 52 hetes csúcsot ért el 
(például 31 dolláros korábbi csúcs helyett 31.21 dolláron is forgott nap közben), de nap 
végére a korábbi 52 hetes csúcs szintje alatt zárt (pl. 30.78), azt az alacsonyabb záróár 
ellenére új csúcsot beállított papírnak tekintjük. A High-Low Differential Index esetén is 
előszeretettel alkalmaznak mozgóátlagot az adatsor kisimítására, a kiugró értékek 
kiszűrésére. Ez legtöbbször 10 napos (vagy heti adatsor esetén természetesen hetes) szimpla 
mozgóátlagot jelent.  

A H-L indikátor esetén is divergenciák, vagy együttmozgásoknak esetén van jelentősége. 
Amennyiben a H-L folyamatosan növekszik, míg az index (természetesen az adott tőzsdére 
vonatkozó) csökken, akkor pozitív divergenciáról beszélünk, és ha ez csökkenő trend esetén 
fordul elő, akkor a trend gyengüléséről beszélhetünk, és megnő a fordulat valószínűsége. 



Fordított esetben, ha növekvő trend van az indexben, míg az indikátor csökken, negatív 
divergenciát láthatunk és a gyengülő uptrend során már előrevetül a lefelé fordulás árnyéka. 
Amennyiben pedig a H-L egy irányba mozog az index-szel (piaccal), az megerősíti a trendet. 
Természetesen a H-L meredeksége még mozgóátlag használata esetén is jelentősen eltérhet 
az indexeketől, de a lényeg, vagyis a tendencia felmérésében és felhasználásában ez nem 
jelent eltérést.  

Az alábbi grafikon jelzi, hogy az április végi – május eleji hirtelen fordulat nem volt minden 
előjel nélküli, noha valószínűsége sem volt nagy. Az új éves Nasdaq minimum ugyanis 
kevesebb nettó darabszámú 52 hetes mélyponttal köszöntött be, vagyis a lefelé vezetők 
kevesebben lettek. A divergenciára a piac hirtelen felfutással reagált. Ugyanakkor negatív jel, 
hogy míg februárban szinte teljesen a mai szintjén állt a Nasdaq Composite, most az éves 
csúcsok nettó mennyisége 100 darab részvénnyel elmarad a februári értéktől.  

 

Az 50, 200 napos mozgóátlag feletti részvények aránya  

Egy piac egyirányú mozgására és annak belső erejére, szélességére az jellemző, hogy a 
részvények jelentős része trendben van. Ezt a legegyszerűbben a mozgóátlagokkal lehet 
lemérni. A hagyományos megközelítés szerint egy részvény akkor van középtávú emelkedő 
trendben, ha 50 napos szimpla mozgóátlaga felett van záróárfolyama. Hosszú távú növekvő 
tendenciáról pedig akkor beszélhetünk, ha 200 napos sima mozgóátlag felett van a részvény 
árfolyama. A piac természetesen ritkán engedi meg, hogy ennyire egyszerű szabályok 
létezzenek, de megközelítésnek bőven megfelelnek az említett paraméterek. A piac trendjét 
általában egy-egy index grafikonjának tanulmányozásával szokták megállapítani. Ahhoz 
azonban, hogy megtudjuk, hogy az emelkedés kellően alátámasztott-e, meg kell vizsgálnunk, 
hogy hány részvény vesz benne részt. Erre a fent említett Advance-Decline Line és a High – 



Low indikátor is csak közvetve és helyenként igen pontatlanul képes. Hiszen az első esetén 
semmit sem tudunk az emelkedések és csökkenések mértékéről (csak számukról), a második 
esetében pedig csak a legjobb és legrosszabb részvények mennyiségéről kapunk látleletet, 
amely ugyan elegendő a vezetők erejének beazonosítására, de a teljes piac összképére nem 
teljesen alkalmas. Ezért a legpontosabb rálátást akkor kapjuk, ha megnézzük, hogy az összes 
részvény közül egy-egy indexen vagy piacon belül, a részvények hány százaléka tartózkodik 
200 és/vagy 50 napos mozgóátlaga felett. Ha ez a szám növekvő tendenciát mutat, és ez 
egybeesik az index trendjével, akkor az emelkedést kellő szélességgel támasztják alá a 
részvények.  

A mutató természetesen kontraindikátorként is funkcionálhat. Amennyiben szinte mindegyik 
részvény 50 vagy 200 napos átlaga felett van, az sokszor túlzott optimizmusra utal, vagyis 
már mindenki Long-ban üldögél, így újabb vevők érkezésének híján, előbb-utóbb korrekció, 
vagy akár trendforduló is következhet. Az alábbi ábrán mindkettőre találunk példát:  

 



Jól látható, hogy 2002 októberében a részvények közel 90%-a volt 200 napos mozgóátlaga 
alatt, ami már túlzott besszt jelzett. A Nasdaq meg is fordult és a harmadik negyedévben rég 
nem látott jó teljesítményt mutatott fel. Ezt követően mind több részvény csatlakozott a 200 
napos átlag felettiek táborához, még akkor is, amikor az index közel 20%-ot csökkent. A piac 
a csökkenés ellenére belül erős maradt, aminek meg is lett az eredménye. Áprilistól 
megkezdődött az igazi bikapiac. Jelen pillanatban aggasztó, hogy miközben a Nasdaq magas 
szinten maradt, a 200 napos átlag feletti részvények aránya közel a felére esett vissza. Ez 
részben a lendületvesztésnek tudható be, vagyis a mozgóátlagok „beérték” a részvények 
árfolyamát, részben azonban igaz, hogy egyre kevesebb részvény tartja a mostani szinten az 
indexet.  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 

http://www.bwm.hu/index.php?page=190�
http://www.bwm.hu/index.php?page=190�

