
Az RSI indikátor a hazai piacon – Van értelme használni? 
 
A 14 napos RSI  

Még azok számára is, akik nem ismerik a technikai elemzést, az RSI (Relative Strength 
Indicator) indikátor ismerősen hangozhat. Mi sem jelzi jobban a mutató hazai népszerűségét, 
hogy még a vagyonkezelők számára készült tankönyvben is megtalálható róla egy rövid 
magyarázat, noha technikai elemzéssel alig több mint 3 oldal foglalkozik a közel 600 oldalas 
műben.  

Az indikátor kifejlesztésekor az alap következtetés az volt, hogy a 30 alatti érték 
túladottságot, a 70 feletti túlvettséget jelent. Vásárolni akkor kell, amikor alulról átlépi a 30-
at, illetve felülről a 70-et. Egyszerűnek tűnik, kérdés hogy a gyakorlatban mennyire válik be.  

Teszteltük az indikátort az elmúlt 5 év és 5 hónapra visszamenően, 10 millió Ft-os minta 
portfolióval, az alábbi elfogadható likviditású magyar részvényeken: ANTENNA 
DANUBIUS EGIS FHB GRAPHI MOL MTELEKOM NABI OTP PPLAST RABA 
RICHTER SYNERGON TVK  

Elsőként azt vizsgáltuk, hogy az egyes RSI értékek után 5-25 nappal mennyit változott az 
átlagosan a részvények árfolyama. Első körben a legelterjedtebb 14 napos RSI-t használtuk.  

A 25 és 85 közötti értékek gyakorlatilag semmilyen szignifikáns eredményt nem mutatnak, 
hiszen ezeknél az árfolyammozgások jellemzően kiegyenlítették egymást. A 85 feletti értékek 
nagy meglepetést tartogatnak azok számára, akik a túlvett állapotra gondolván short 
pozíciókat nyitnának. A 90-nél magasabb értékek ugyanis 1 és 31% közötti 
árfolyamemelkedést jeleztek előre az elkövetkezendő 5 – 25 kereskedési napra. Korai 
azonban biztos nyereség lehetőségére gondolni, hiszen 2000 óta a fenti részvények esetén 
mindössze 9 alkalommal fordult elő a 90 feletti érték, ami nem ad megalapozott 
következtetésre okot. A 85 környékén lévő értékek már jóval gyakrabban, szám szerint 39 
alkalommal fordultak elő, és 20 napig nem adnak kiugró eredményt, 25 napos, azaz 5 hetes 
várakozás után azonban 4% körüli profit volt így elérhető.  

Mi a helyzet a túladott értékekkel? A helyzet 20 alatt lesz izgalmas, ugyanis időtávtól és 
pontos értéktől függően az RSI 12,5 és 20 közötti értéke akár 12%-os nyereséget is hozhat. 
Általában a türelem itt is kifizetődő: 20 és 25 kereskedési nap után valószínűbb, hogy 
nyereséggel lehet kiszállni a vásárolt részvényből. A mintaszám itt már tekintélyes, összesen 
100 feletti, azaz havonta 1-2 ilyen lehetőség szinte biztosan akad. Az extrém alacsony értékek 
(10 alatt) viszont a zuhanó részvények sajátjai. A leghosszabb időtávon 14%-ot közelíti a 
veszteség, azaz ha egy 10-es, vagy az alatti RSI értékű részvényt vásárolunk, akkor átlagosan 
ekkora veszteséggel adhattuk volna el 5 hét után. Ez persze igen ritkán fordul elő: 5 és fél év 
alatt, 14 részvénynél, mindössze 7 alkalommal.  

Az alábbi ábrán a bal oldali tengely jelzi az elérhető nyereséget, míg a vízszintes tengely az 
egyes RSI értékeket mutatja. Az 5 vonal az 5 (piros) és 25 (fehér) nap közötti 
árfolyamváltozásokat mutatja az aktuális RSI szintről.  



 

Összességében elmondható, hogy mind a túlvett, mind a túladott zónán belül a legszélső 
értékek már akkora veszélyt jelentenek, hogy a hazai piacon nagy kockázat őket az eredeti 
értelmezések szerint használni. A 12,5 és 20, valamint a 80 és 90 közötti értékek, azonban 
nyújthatnak megfelelő belépési pontot a kontrariánus, azaz a trenddel szemben menő 
játékosoknak, illetve azoknak, akik szeretnek sávon belül, trend nélküli piacon is kereskedni.  

Milyen eredmény érhető el?  

Nézzük, mit csinál az indikátor, ha az eredeti értelmezés szerint a 30-as érték felfelé való 
átlépése esetén veszünk a részvényből és (saját intuitív korlát) 50-es értéknél adjuk el. Ezt egy 
10 millió Ft-os fiktív portfolióval tettük meg. Az eredmény közel 7%, ami elsőre nem tűnne 
rossznak, ha nem 5 évről és éves szinten csak 1,38%-os hozamról lenne szó (az eredményt 
valamelyest a portfolión belüli arányok is befolyásolják, mi ezt pozíciónkénti 20%-ra tettük). 
Az alábbi ábrán látható, hogy a kék vonallal jelölt egyszerű részvénytartás a 2004-ben 
kezdődött trend idején egyértelműen felülmúlta az RSI stratégiát. Igaz ugyanakkor, hogy az 
átlagosan 71%-os készpénzarány más stratégiák párhuzamos használatát is lehetővé tenné.  



 

Az alábbi ábrán a kék vonal jelzi az egyszerű BUY-AND-HOLD stratégiát, azaz ha a fent 
jelzett részvényeket egyenlő arányban megvettük és végig tartottuk volna. Eredményünket a 
zöld terület jelzi, sötét zölddel az aktuális készpénz nagysága látható.  

Optimalizáció  

Azt már tudjuk, hogy az RSI-n belül vannak olyan zónák, ahol az átlagosnál nagyobb eséllyel 
lehet pozíciót felvenni. De hogyan lehet meghatározni az optimális kilépési pontot?  

Ezt optimalizációval lehet megtudni, vagyis egy olyan algoritmus lefuttatásával, amely 
minden általunk megadott érték szerint (azaz RSI kiszállási érték alapján) megnézi, hogy 
melyik indikátor nagyságnál érdemes a leginkább eladni a meglévő részvényeket. Ez a fenti 
részvények, időszak és az indikátor 30-as értékének felfelé való átlépése esetében a 38-as 
szint lett, ahol éves szinten 3,63%-os hozam lett volna elérhető. Érdekesség, hogy az RSI 
ennyire alacsony értéke, mint kiszállási pont igen rövid távú pozíciókra utal: egy-egy 
részvényt átlagosan alig 3 napig tartottunk volna. Ez ellentmondásban van a fenti 
következtetéssel, ahol 20 illetve 25 napos pozíció tartási idő volt a legsikeresebb. Az eltérés 
oka intuitív módon sejthető: túl későn szálltunk be.  

Mivel a 4% alatti hozam semmiképpen sem lehet elegendő egy ilyen kockázatú stratégiánál, 
érdemes megnézni, hogy a beszállási pontok optimalizációjával lehet-e javítani az 



eredményen. Erre van remény, hiszen mint a cikk elején láthattuk a 12,5 – 20 közötti zóna sok 
esetben bizonyult kifizetődőnek. Mivel a 40-es RSI, mint kilépési szint a 30 alulról való 
keresztezésére vonatkozott, most mind a beszállási, mind a kiszállási értéket együttesen kell 
optimalizálni, vagy ha úgy tetszik, egymáshoz csiszolni.  

A legjobb párosítás a 14/52 lett (azaz 14-nél VÉTEL, 52-nél ELADÁS), de az összes „jobb” 
eredmény 14-16 közötti vételt javasol. Az eredmény első látásra mégis megdöbbentő lehet, 
hiszen az éves szinten 3,63% hozam gyakorlatilag megegyezik az első tesztünk 
eredményével. A cikk elején látott RSI érték teszt mégsem hazudott nekünk, hiszen az ott 
látott maximum 12%-os eredményt így is sikerült 20% közelébe tornászni, csak éppen ez 5 
évre oszlik el. Sovány vigasz, hogy a kockázat mértékét sikerült jelentősen visszaszorítani. 
Míg fent a tőkevesztés a legrosszabb időszakban megközelítette a 18%-ot, addig itt már csak 
12%-os, és a nyerő/vesztő ügyletek száma is javult valamelyest: 10 pozícióból 7-et zárunk 
nyereséggel. A kevesebb ügylet miatt is érdemes a fenti 30/50 párosítás helyett ezt preferálni, 
hiszen így a tranzakciós költségek összege alacsonyabb lesz.  

Van jobb, mint a 14 napos RSI?  

Még egy, igen kézenfekvő lehetőség van a javításra: ha magának az RSI-nek a periódusát 
módosítjuk. Sokan talán fájó szívvel teszik meg, hiszen le kell mondaniuk a 14 napos értékről, 
de talán már belátták, hogy önmagában ezzel csak nagyon szerény eredményeket lehet elérni. 
Az ismételt optimalizáció alapján a legjobb párosítás a 28 napos RSI mellett a 26-os szinten 
lévő vétel, és 42-es értéknél lévő eladás. Csodára itt se számítsunk, ezzel közel 30%-ot lehet 
elérni, ami éves szinten 5,4%. Ezt 77 ügylettel érhettük volna el, kiugróan jó: 76%-os találati 
arány mellett, tehát 4 pozícióból 3 zárult volna nyereséggel. Megnőtt viszont a kockázatunk: a 
közel 5 és fél év alatt a legnagyobb tőkevesztés 28% lett volna. Az utóbbi két adat egy fontos 
dologra enged következtetni: ugyan nagy valószínűséggel tudunk egy-egy ügyletet profittal 
zárni, de a veszteséges tranzakciók nagysága jóval meghaladja nyereségesekét. Az átlagos 
pozíció tartási idő megnőtt, jellemzően 13 nap után adtuk volna el a részvényeket. A készpénz 
arány egyébként átlagosan 80% körül alakult, ami lehetővé tette volna más stratégiák 
alkalmazását.  

Az eredményünk negyedéves bontásban az alábbiak szerint nézett volna ki. Feltűnő, hogy a 
legsikeresebb időszakok 2000-re, és 2002-ben voltak, főleg a piac csökkenésének 
időszakában. A nagy emelkedő trend idején a stratégia gyakorlatilag képtelen volt 
eredményeket produkálni. A legrosszabb, 3 hónap alatt -16%-os hozamú időszak azonban 
mégis az esés begyorsulásakor történt, azaz megtörtént az, amitől fent már tartottunk: a 
pakliban benne van a komoly esés lehetősége is, amikor az alacsony RSI értéken történő 
vásárlás katasztrofális eredménnyel járhat.  



 

Milyen következtetések vonhatóak le a fenti teszt eredményekből?  

Egyetlen indikátort önmagában soha nincs értelme használni. Egyrészt túl kockázatos, 
másrészt a legritkább esetben hoz olyan eredményt, ami elfogadható lenne.  

Az RSI trendben mást jelez és más eredményeket hoz, mint sávban. Emelkedő trendben azért, 
mert kevés részvény RSI-je kerül alacsony szintre, vagy ha mégis, akkor lemaradó részvény 
lévén sokkal rosszabb eredményeket hoz. Erős eső trendben pedig azért, mert nagyobb 
valószínűséggel esik tovább alacsony RSI mellett is a részvény árfolyama. Oldalazó 
árfolyamok mellett viszont hiába hoz jó eredményeket, csak ritkán lép pozícióba, és akkor is 
szerény nyereségeket biztosít.  

Az RSI-t ugyan érdemes az eszköztárban tartani, de tudni kell, hogy mára elavult indikátornak 
tekinthető, érdemes más, azóta kifejlesztett mutatókat használni, főleg ha tesztelésről, 
automatikus rendszerekről van szó.  

A hazai piacon az RSI vagy túl kevés jelzést ad, ahhoz hogy önállóan rá tudjunk alapozni, 
vagy túl nagy kockázatot hoz magával. Ezért mindenképpen csak kiegészítő elemként 
használhatjuk a BÉT-en. Ha mégis az RSI-re szeretnénk alapozni, akkor mindenképpen 
érdemes a külföldi részvénypiacok felé fordulni. Ez utóbbi kijelentés egyébként általában igaz 
minden technikai alapon kereskedő spekulánsnak, befektetőnek.  

A fenti teszteredmények kapcsán fontos tudni, hogy nem minden paramétert változtattunk 
meg, például a diverzifikáció mértékével valószínűleg számottevő mértékben lehet változtatni 
az eredményeken, ez azonban már túl nagy kockázatvállalást jelentene. Szintén kiemelendő, 
hogy a múltbéli teszteredmények ugyan jól jelzik egy-egy piac karakterisztikáit, de 
semmilyen garancia nincs arra nézve, hogy a jövőben is így fog alakulni.  

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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