
Kövesd a trendet! - Mikor nem jó az MACD? 

„Be the MACDaddy” – így hirdeti magát a tengerentúlon az egyik erős piaci pozícióval 
rendelkező, de inkább kezdő spekulánsok kiszolgálására szakosodott online brókercég. Ezzel 
a kereskedési platformjának új, technikai elemzés eszközöket felvonultató részére utal. Nincs 
jobb bizonyíték arra, hogy mennyire megnőtt a technikai elemzés szerepe a kisbefektetők és 
spekulánsok döntéseiben. Az esetek többségében azonban sajnos háttérismeretek nélkül, 
divatos indikátorok és „csodaszerek” reményében vágnak neki a kereskedésnek. Így nem 
tudják, hogy az igazán jó részvények esetén az MACD nem használható túl jól.  

Az MACD (Moving Average Convergence/Divergence) két mozgóátlag közötti különbséget 
mutatja, és gyakran ennek a vonalnak egy további mozgóátlagát is ábrázolja. A mozgóátlagok 
differenciája abszolút számokban kerül kiszámításra. Tehát ha az MACD értéke 5, akkor a két 
átlag közti aktuális különbség is 5 dollár, ha például amerikai piacon forgó részvényről 
beszélünk.  

A PPO (Percentage Price Oscillator) igen hasonlatos az MACD-hez. Itt is két – az 
árfolyamadatok alapján számolt – mozgóátlag egymáshoz viszonyított mozgása a lényeg. A 
kettő közti különbséget a nevük is egyértelműen jelzi. Azonban amíg a PPO a két mozgóátlag 
közötti különbséget százalékos formában méri, addig az MACD abszolút számokban. A PPO 
kiszámítása úgy történik, hogy a hosszabb távú mozgóátlagot kivonjuk a rövidebb távú 
mozgóátlagból, majd az eredményt elosztjuk a hosszabb távú mozgóátlaggal. Más szóval: a 
két mozgóátlag különbsége a hosszabb távú mozgóátlaghoz viszonyított százalékban 
jelentkezik. Ha a 12 és 26 napos mozgóátlagok példájánál maradunk, akkor a kiszámítás 
módja:  

(12 napos EMA – 26 napos EMA) / 26 napos EMA  

Az könnyen belátható, hogy mindkét indikátor esetében a centerline, vagyis a nulla 
keresztezése azonos időpontban történik. Ennek az az oka, hogy akár abszolút számokban, 
akár százalékban jelöljük a két mozgóátlag közti különbséget, ha a két mozgóátlag értéke 
megegyezik; különbsége mind abszolút számokban, mind százalékban nulla lesz. Az indikátor 
azonban más-más ütemben fog emelkedni vagy csökkenni, és máshol fog csúcsokat, illetve 
mélypontokat jelezni, ha nem esik egybe a két mozgóátlag. A jelzések idején és 
jellegzetességén kívül még más ok is van arra, hogy a PPO-t használjuk az MACD helyett. Ez 
olyannyira nagy előny, hogy önmagában, más okokra való tekintet nélkül is alkalmazhatjuk 
emiatt. Mivel a PPO nem abszolút számokban, hanem százalékokban fejeződik ki, ezért 
tökéletesen mindegy hogy éppen milyen árszinten van a részvény, az indikátor 
nagyságrendileg nem fog változni. Így lehetőség nyílik arra, hogy más-más árszinteken lévő 
instrumentumokat összehasonlítsunk. Sőt, egyazon instrumentum viselkedését is 
tanulmányozhatjuk, két relatíve távoli időpontban, tökéletesen függetlenül attól, hogy az 
első esetben éppen 5 dollár, a másodikban pedig 400 dollár volt az árfolyam.  

Nézzünk minderre egy példát. Az utóbbi hónapok egy slágerpapírja volt a nem először 
említett HANS. 2004 júliusa óta majdnem megtízszerezte az értékét. Az első grafikonon jól 
látszik, hogy az MACD értéke nem összehasonlítható a 2004-es és az aktuális időszakkal. 
Természetesen 2004-ben ez még nem jelentett problémát, hiszen, akkor még nem látszott, 
hogy ilyen magasra fog emelkedni az árfolyam, de ma már megnehezíti az összehasonlítást a 



hatalmas trend. Rá is lehet közelíteni a korábbi értékekre, de az összehasonlítást ez sem 
könnyíti meg. Lehetséges, hogy ez még kevés érv a PPO mellett és az MACD ellen. 
Mondhatnánk azt is, hogy eddig csak egy kényelmetlenségről volt szó.  

 

Az igazán ütős érv a PPO mellett mégsem az ábrázolásbeli hiányosságból fakad. Miután 
százalékban veszi a mozgóátlag különbségének és a hosszabb mozgóátlag arányát, a trend 
erősségének valódi karakterisztikáját mutatja meg. Egyszerűsített példával élve: ha egy 
részvény 18 dollárról 20 dollárra emelkedik, vagy 180 dollárról 200 dollárra emelkedik, az 
ugyanakkora erőről tanúskodik, nem tízszer akkoráról. Ez a jelzésekben is megmutatkozik. 
Míg az MACD a fenti grafikonon víg trendről regél nekünk júniusban is, addig a PPO a lenti 
chart-on, már nem tudott egyértelműen új csúcsra menni, és május végén egyenesen 
negatív jelet adott nekünk. Persze a hosszútávú trend még él, mégsem volt mindegy, hogy ki 
mit tett, hiszen a csúcs óta 20%-ot veszített értékéből a részvény. Bár egy indikátort 
használni nem ajánlott, a PPO jelen esetben egyedül is szépen jelezte a be és kiszállási 
pontokat, csak egy hibás jelzés volt február elején.  



 

Az MACD ettől függetlenül jól használható olyan részvények esetén, ahol a trend viszonylag 
enyhe mozgást eredményezett. De a HANS-hoz hasonló papíroknál egyszerűen fogalmam 
sincs miért ragaszkodnak hozzá a PPO helyett. Gyanítom: elvakították őket a 
„csodaindikátorokról” szóló reklámok, és nem is értik igazán a működési elvét.  
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A cikk PDF változatához kattintson ide!  

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