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Az ajánlás lezárása – a nyereség realizálása 
2009.11.9 
A Yahoo részvények ma egy réssel 5%-al magasabb szinten nyitott mint a hétfıi záróár. 
Tekintettel a 18 USD-os célár közelségére, javasoljuk a nyereség realizálását és a tartott 
Yahoo részvényeket eladni. Rövid távú szempontból at emelkedés nagyon korlátozva lehet. 
Ezzel a 17,36 USD-os árfolyamon realizáljuk a nyereséget, ami mintegy +24%-nak felel meg. 
A társaságot továbbra is figyelni fogjuk, hogy az esetleges csökkenés esetén további vételi 
lehetıséget keresünk majd. 

 
 
Piac: Nasdaq 
A kihirdetés dátuma: 27.7.2010 
Idıtáv: 6 hónap 
2010.07.26-ai záró árfolyam: 14,15$ 
Belépési sáv: 14$ körül 
Célár: 18$  
Stop loss: 13$ alatt 
Ajánlás: Vétel - Long 
 
Rövid jellemzés: 
Yahoo (Ticker: YHOO) a második legnagyobb keresı az USA-ban, amely a www.yahoo.com 
oldalon keresztül nyújtja szolgáltatásait. 1994-ben alakult. Megközelítıen 13 900 embert 
alkalmaz. A piaci tıkésítés 19,67 mrd USD. Az éves minimum – maximum: 13,52 – 19,12 
USD. 
 
Technikai elemzés: 
A Yahoo részvényei a minimumai után nem ugrottak magasra. Jelenleg ismét az alacsony 
szintet jelentı 14 USD-nál tartózkodnak. Ez a szint támaszként is funkcionálhat, és az 
árfolyam elpattanhat a annak a kereskedési sávnak a magasabb felébe, amely nagyjából 14 és 
18 USD között húzódik. A 18 dolláros ellenállás áttörése után az árfolyam még tovább 
emelkedhet. A másik oldalon a támasz sajnos nem muszáj, hogy kitartson, és lehet, hogy a 14 
dolláros szint csak egy újabb állomás a következı csökkenés elıtt. Éppen ez okból kifolyólag 
13 USD alá egy stoploss megbízást érdemes adni, míg a long pozícióba történı lépés 14 
dollárnál javasolt, mivel ez az a szint amit az árfolyam megtarthat, és feltehetıen nem törné le 
déli irányban. Az utóbbi napok mozgása is azt mutatja, hogy éppen a 14 USD-os szint lenne 
az ellenállóbb. Az irányváltó gyertya, amely éppen az említett sáv fölött zárt, egy emelkedıi 
szakasz kezdete lehet.  
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Chart 1: A Yahoo napi chartja (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. 

 


