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Piac: NYSE 
Megjelenés dátuma: 2010.9.27 
Idıtáv: 3 hónap 
Záróár 2010.9.24-én: 43,4 USD 
Belépési sáv: 43,50 – 44,75 USD 
Célár: 36 – 40 USD  
Stop-loss: 45 USD fölött 
Ajánlás: Short - Eladás 
 
Rövid jelemzés: 
A Crown Castle International (Ticker: CCI) társaság részvényei a NYSE piacon forognak. A  
CCI vezetéknélküli adóvevık, technológiai és frekvenciás sávok bérlésével (lízingelésével) 
foglalkozik. 2009 végén a társaságnak mintegy 24 000 adóvevıje volt. A társaság Texasban 
székel és 1 200 alkalmozattja van. Részvényei az éves maximumot 29,47 USD-on, a 
minimumot 43,64 USD-on érték el. 
 
Technikai elemzés: 
Technikai szemszögbıl a Crown Castle International részvényei a lokális és történelmi 
maximum közelében tartózkodnak. 2000-ben a részvények elérték a 44,75 USD-os szintet. 
Jelenleg pedig 43,50 USD körül forognak, ami már nagyon kozel áll a történelmi 
csúcsponthoz. E csúcspont közelében a részvények már két alkalommal nem tudták folytatni 
az emelkedı trendet és ezúttal is elég valószínő az alacsonyabb értékekre történı visszatérés 
legalább rövid távon. A napi bontású grafikonon látható, hogy a trendindikátorok nem erısítik 
meg az utolsó emelkedés lokális maximumát. 
A rövid pozíció felvétele (a csökkenésre történı spekuláció) 43,50 és 44,75 USD között 
javasolt. Míg a stop-loss megbízást az említett történelmi ellenállást jelentı 44,75 USD fölé 
érdemes húzni. 
Az esetleges csökkenés esetére a célunk az elsı támasz, vagyis a 40 USD-os szint. Itt eldılne, 
hogy a részvények elég erıt merítenének a történelmi csúcs újabb teszteléséhez vagy 
leesnének a 38, vagy akár a 36 USD-os szintig. 
 
 

 Technikai elemzés 
 

Crown Castle International 

     Fio o.c.p., a.s. 
 
 



Fio o.c.p., a.s.                       2010/9/27 

 

A Crown Castle International heti bontású grafikonja (Forrás: Bloomberg) 
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A Crown Castle International napi bontású grafikonja (Forrás: Bloomberg) 
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 Kidolgozta a a Fio banka, a.s. (a továbbiakban „Fio”). A Fio a Burza cenných papírů Praha, a.s. (Prágai Értéktızsde) tagja, és a SPAD 
szegmens 13 kibocsátásának árjegyzıje. A Fio nem árjegyzı a Kit Digital, Inc. kibocsátásnál.  
Az összes közzétett információ csupán tájékoztató és ajánló, nem kötelezı jellegő, és a Fio nézetét fejezi ki. Nem lehet kizárni, hogy - 
tekintettel azon meghatározó tényezık változására, melyek alapján a közzétett információk és befektetési ajánlások készültek, illetve más 
tényezıkre, valamint a piac alakulására való tekintettel - a közzétett információk és befektetési ajánlások a jövıben hiányosnak vagy 
helytelennek mutatkoznak. A Fio a befektetési döntést meghozó személyeknek azt ajánlja, hogy az ezen információk szerinti befektetések 
megvalósítása elıtt konzultálják annak helyességét a brókerrel. A Fio nem felel ezen dokumentum tartalmának jogosulatlan vagy reprodukált 
terjesztéséért vagy közzétételért. 
 
A Fio kijelenti, hogy nincs közvetlen vagy közvetett, 5%-osnál nagyobb részesedése egyetlen olyan pénzügyi eszközök kibocsátójának 
alaptıkéjén sem, melyekkel a szabályozott piacokon kereskednek. A szabályozott piacokon kereskedett pénzügyi eszközök egyik kibocsátója 
sem rendelkezik több, mint 5%-os közvetlen vagy közvetett részesedéssel a Fio alaptıkéjén. A Fio a pénzügyi eszközök egyik kibocsátójával 
sem rendelkezik a befektetési ajánlások készítését és terjesztését érintı, vagy más, a befektetési szolgáltatások nyújtásáról szóló 
megállapodással. A pénzügyi eszközök kibocsátói közzétételük elıtt a befektetési ajánlásokkal nincsenek megismertetve. A Fio az utóbbi 12 
hónapban nem volt sem vezetı menedzser, sem társ vezetı menedzser egyik pénzügyi eszköz nyilvános kibocsátásánál sem. A befektetési 
ajánlások készítésében részt vevı személyek javadalma nem a Fio vagy a hozzá kötıdı személyek ügyleteitıl van vonatkoztatva. E személyek 
más eszközökkel sincsenek késztetve bizonyos fokú vagy irányú befektetési ajánlások közzétételére. A Fio a befektetési ajánlások készítése 
során az érdekütközéseket megfelelı belsı felosztással elızi meg, mely magába foglalja az egyes belsı részlegek közti információ-áramlás 
korlátozását, valamint a rendszeres belsı ellenırzést. A Fio banka, a.s. felügyeletét a Česká národní banka (Cseh Nemzeti Bank) látja el. 
Ezt a dokumentumot a Fio o.c.p., a.s. a Fio banka, a.s. társaságtól vette át, s ezért a tartalmáért nem felel. 
A Fio o.c.p., a.s. felügyeletét a Národná banka Slovenska (Szlovákia Nemzeti Bankja) látja el. 


