
Forgalom alapú indikátorok – hazai példákkal 

1. On Balance Volume  

Bár a forgalom szinte minden technikai elemzésben fontos szerepet játszik, ez legtöbbször a 
grafikon alsó részén elhelyezett oszlopdiagramm egyszerű ránézéssel való vizsgálatában ki is 
merül. Pedig számos olyan eszköz lehet a kezünkben, ami ennél sokkal pontosabban 
jelezheti, hogy egy-egy papírba milyen mennyiségű tőke áramlik, és ez a pénzmozgás 
alátámasztja vagy éppen gyengíti a jelen lévő trendet. A forgalom alapú mutatók három fő 
csoportra bonthatóak. Az első csoportban a napon belüli árfolyam mozgásnak van lényeges 
szerepe, vagyis ha egy adott napon nyitás és zárás között jelentős emelkedés történt, az 
pozitív hatással van a mutatóra. A második csoportban a különböző záró árfolyamok közötti 
változásnak van lényeges szerepe, így ha a hétfői záróárfolyamhoz képest a kedden sokkal 
magasabban nyit az adott részvény és zárásra nem változik jelentősen, az is pozitív hatással 
van az indikátorra, mert a zárók közötti különbség a lényeges. A harmadik csoportba azok az 
indikátorok tartoznak, amelyeknél a kiszámítás során az árfolyammozgásnak egyáltalán nincs 
szerepe. Mivel ezeket csak közvetlenül más indikátorokkal és árfolyam formációkkal együtt 
lehet használni, ezért jelen írásunkban ezzel részletesen nem foglalkozunk.  

Nézzük a leggyakrabban használt forgalom alapú indikátorokat.  

On Balance Volume  

Az OBV-t 1963-ban fejlesztette ki egy Joe Granville nevű úriember. Egyike az első money flow 
indikátoroknak. Az OBV számítása igen egyszerű. Amikor az árfolyam magasabban zár, mint 
az előző nap zárása, akkor a forgalmat hozzáadjuk az átlaghoz. Csökkenés esetén pedig 
levonjuk azt. Ezért mondjuk, hogy az OBV interday indikátor, mivel két nap (esetleg hét, 
hónap stb.) zárása közötti pozitív, illetve negatív eltérést veszi alapul. Hogyan használható fel 
az OBV? A legtöbb indikátorhoz hasonlóan önmagában semmiképpen sem használható, csak 
trendek megerősítésére, illetve megkérdőjelezésére alkalmas. Más money flow mutatóhoz 
hasonlóan az együttmozgás a trend valószínű folytatódását (erősségét), míg a divergencia a 
trend gyengülését jelenti. Sokszor használnak mellette egy mozgóátlagot, amelynek 
keresztezése felfelé pozitív, lefelé negatív jel. A trendkövetésre, illetve divergenciára nézzünk 
két aktuális példát:  

A MOL tavaly márciusában a 7200 Ft körüli szinttel küzdött. Gyakorlatilag csak negyedik 
próbálkozásra (ami egyébként igen gyakori) tudott kitörni, miközben csak egyszer zárt a 
jelzett ellenállás felett, és másnap már vissza is esett. Az OBV azonban eközben is jól jelezte, 
hogy az emelkedő napokon átlagosan sokkal nagyobb a forgalom, ami pénzbeáramlást 
valószínűsít.  



 

A volt MATÁV 2003 májusában halvány reményt adott a befektetőknek, hogy ismét 
visszatérnek az „1000 Ft feletti idők”, az árfolyam már 920 Ft-ot közelítette, és fél éves 
csúcson volt. Az OBV azonban nem tudott a május közepi szintjére sem felmenni. Lent jól 
látszik, hogy az utolsó napok emelkedése valójában erőtlen volt, hiszen igen alacsony 
forgalom mellett zajlott le. A nem kellően alátámasztott (OBV divergencia) emelkedésnek az 
lett a vége, hogy június elején néhány nap alatt több mint 100 Ft-ot zuhant a részvény.  



 

Az indikátor értékei alapján közvetlen értékelésre nincs mód, mivel az OBV kumulált értéket 
számol, azaz valamennyi korábbi adat szerepel a mutatóban.  

2. Intraday alapú indikátorok  

Accumulation/Distribution  

Az Akkumuláció/Disztibúció esetén már bonyolultabb a kalkuláció, de ez jobb és 
használhatóbb eredményeket eredményez. Nézzük: H- Napi maximum árfolyam L- Napi 
minimum árfolyam C- Napi záróárfolyam  

((C – L) – (H – C) )/ (H – L)  

Itt gyakorlatilag csak a legmagasabb és legalacsonyabb kötési ár között a záróár helyének 
százalékos „belövése” történik meg. Az eredmény legmagasabb értéke +1 (ha a záróárfolyam 
egyenlő a napi maximummal), illetve legalacsonyabb értéke -1 (értelemszerűen ha a napi 
minimumon zárt a részvény).  

A számítás itt még nem ért véget, igaz már csak két lépés van hátra. A kapott értéket minden 
egyes peiródusban (nap, hét) megszorozzuk a hozzá tartozó forgalommal. Ezt pedig 
hozzáadjuk a korábbi értékekhez. Így alakul ki az Akkumuláció/Disztribúció vonal, amely 



hozzájárulhat ahhoz, hogy éshzrevegyük, ha egy részvény kereskedésében az eladók, vagy 
vevők kerekednek felül. Hasonlóan az OBV-hez, itt is megerősítést, vagy divergenciát 
keresünk.  

Ma már hihetetlennek tűnik, de a NABI járt mai értékének közel harmincszorosán is. Már 
elkezdődött hosszú távú csökkenő trendje, amikor 2002-ben ismét 5000 Ft fölé kűzdötte 
magát. Május 6.-án ismét új csúcsra jutott, olyan szintre, ahol 2000 decembere óta nem járt. 
Ezen a napon ugyan napközben visszacsúszott, de még így is többéves rekordszinten zárt. Az 
indikátorunk azonban visszazuhant, hiszen a nap közbeni mozgást nézve komoly eladások 
történtek. A fent említett OBV még emelkedett volna. Az intraday alapon működő mutató 
erejét azonban jól jelzi, hogy néha a piacon egy-egy fordulópont egyetlen kereskedési napon 
megtörténhet. Így volt ez a NABI esetén is, amelyik soha többé nem járt 5000 Ft felett, és ha 
jól sejtem soha többé nem is fog…  

 

Az intraday indikátoroknak ugyanakkor nagy hátránya, hogy képtelen kezelni a résekkel való 
mozgást. Ha például egy részvény 20%-kal magasabban nyit, mint a korábbi záróára, majd az 
aznapi minimum és maximum között félúton zár, akkor az Accumulation/Distribution-ben ez 
semmilyen nyomot nem hagy.  

Chaikin Money Flow  



Az Accumulation/Distribution is használhatóbbnak bizonyulhat a Chaikin Money Flow. A 
második két szó eredete nem kérdés, míg az első szó az indikátor büszke kifejlesztőjének a 
nevét viseli. A kiszámítás majdnem megegyezik az Accumulation/Distribution kalkulációjával. 
A különbség annyi, hogy nem az összes adat, hanem csak egy meghatározott idő számainak 
kumulált összegét veszik figyelembe. Ez leggyakrabban 25 napot jelent. Így pontosabb képet 
kaphatunk egy-egy időszak vételi/eladási oldalának erősségéről, de nagyobb a veszélye a 
hibás jelzéseknek is. A használat megegyezik az eddig ismertetett money flow indikátorok 
használatával, egyetlen különbséggel. A szakirodalom a pozitív, illetve negatív tartományt is 
önmagában jelzésnek veszi. Saját tapasztalataim szerint ez általában nem használható 
módszer. Mivel itt nem egy elejétől fogva kumulált értékekről, hanem egy-egy időszak 
alapján számolt mutatóról van szó, meg tudjuk vizsgálni a teljes piacon az egyes értékek 
melletti használhatóságot is. Láthatjuk, hogy a hagyományos 25 napos CMF a BÉT-en 
szélsőséges jelzéseket ad. Egyedül a 0,30-0,55 közötti értékek idején történt vásárlások 
hozhatnak némi eredményt, ezek azonban a szerény 1%-3% közötti zónába kerülnek. Jobb, 
ha formációval együtt vizsgáljuk az indikátort.  

 

Nézzük meg egy példát a CMF közvetlen használhatóságára is. Az OTP már 
visszakapaszkodott arra a szintre, ahol a banki különadó bejelentése előtt járt, de egy igen 
fontos ellenállással találkozott 4600 Ft-on. Az egyes napokon már érezhető volt a vételi 
nyomás, hiszen a CMF már új csúcsra jutott, amikor az árfolyam még nem zárt az ellenállás 



felett. Később sikeresen áttörte a szintet, és ma már tudjuk, hogy az emelkedés begyorsulása 
csak ezután történt.  

 

Fontos, hogy itt sem lett volna értelme az indikátort használni, ha a formáció nem ad 
lehetőséget a vásárlásra. Vagyis, a CMF-et és más forgalom alapú indikátort sem 
használhatjuk önmagában.  

Faluvégi Balázs 

Bridge Wealth Management  

További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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