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Alap adatok:  
Ticker: SLV (AGQ, ZSL) 
Piac: NYSE 
Szektor: Árupiaci termékek 
A kihirdetés dátuma: 2011.01.20. 
Idıtáv: 3-5 hónap 
Close 2011.01.19: 28,08 USD 
Célár: 22,50/34,50 USD (lásd alább) 
Ajánlás: eladás/vétel (lásd alább) 
 
 
Rövid jellemzés:  
Az ezüst egy drágakı, amelynek az aranytól eltérıen széles kihasználtsága van az iparban, 
elsısorban az elektronikában és elektrotechnikában. Az ára így integrálja az arany 
viselkedését, mint érték megırzıt, és az ipari fémek viselkedését, melyek érzékenyek a 
gazdasági ciklikusságra.  
 
Az egyik lehetıség, hogy lehetséges ezüstbe fektetni, az ETF (Exchange Traded Fund) 
vásárlása, amely az ezüstöt követi (bıvebben az ETF-ekrıl: http://www.fio.hu/reszvenyek-
befektetesek/etf-ekkel-kereskednek). Ezen elemzésben az iShares Silver Trust (ticker SLV) 
ETF-rıl lesz szó, amely hően követi az ezüst árfolyamának alakulását. Természetesen a 
tıkeáttételes ETF-ekbe is lehetséges befektetni: AGQ (long) vagy ZSL (short). Ezek a 
tıkeáttételnek köszönhetıen magasabb hozamot ígérnek, magasabb kockázat mellett. Minden 
feltüntetett ETF-el ugyanúgy lehet kereskedni, mint a hagyományos részvényekkel.  
 
 
Technikai elemzés:  
Az ezüst 2008 végétıl hosszú távú emelkedı trendcsatornában mozog (kéken), amely a 9,00 
USD alatti minimumokról egészen a 30 dollár fölötti hosszú távú maximumokra juttatta az 
ezüstöt. Ilyen magasan az ezüst 1980-tól nem jutott, amikor Hunt fivérek vásárlásai egészen 
50 dollárhoz növelték. Az utóbbi hetekben konszolidáció történik a gyors ıszi emelkedés 
után. A konszolidációs sáv a 27,30 USD-n lévı támasz (pirosan) és a január 3-án keletkezett 
maximumok által alkotott ellenállás (zölden) által van behatárolva. A múlt november végétıl 
a charton a fej-váll reverz alakzata alakul. Abban a pillanatban lép érvényességbe, amikor a 
már említett támasz (pirosan) áttörése következik be, amely egyúttal az adott alakzat bázisa.  
 
Ilyen esetben jelentısebb korrekciót várhatunk a hosszú távú trendcsatorna (kéken) alsó 
határa felé. Rövid pozíciót az SLV-n (vagy long pozíciót a ZSL-en) akkor lesz érdemes 
nyitni, amikor az ára biztosan áttöri a 27,30 dollárnál lévı támaszt. A kedvezıtlen alakulásból 
adódó jelentısebb veszteségek ellen stop-loss-szal biztosítjuk magunkat, szorosan a 
konszolidációs sáv (zölden) felsı határa fölött.   
 
Az ezüst növekedı momentuma viszont olyan erısnek mutatkozhat, hogy az árfolyama a 
konszolidáció után a már említett sávon belül áttöri a felsı határát és folytatja a növekedést. A 
következı kapcsolat az emelkedı sáv felsı határával várhatóan 34,50 USD közelében lesz. 
Amennyiben a növekedı forgatókönyv megerısítésre kerül, az SLV-n hosszú pozíciót lehet 
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nyitni (vagy az AGQ-n) és stop-loss-szal érdemes biztosítani szorosan a konszolidációs sáv 
(pirosan) alsó határa alatt. 
  
 
 
Chart 1. SLV – napi chart, logaritmikus mérce (forrás: Bloomberg) 

 
 
Chart 2. AGQ – napi chart, logaritmikus mérce (forrás: Bloomberg) 
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Chart 3. ZSL – napi chart, logaritmikus mérce (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. 


