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Alap adatok:  
Ticker: DAI 
Piac: XETRA 
Szektor: Autóipar 
A kihirdetés dátuma: 2011.03.18. 
Idıtáv: 4-6 hónap 
2011.03.17-ei close: 45,16 EUR 
Célárfolyam: 59 EUR 
Ajánlás: vétel  
 
 
Rövid jellemzés:  
A Daimler AG egy német autógyártó, amely luxus személygépkocsikat, kisteherautókat, 
teherautókat és buszokat gyárt a következı márkanevek alatt: Mercedes-Benz, smart, 
Mercedes-AMG, Maybach, Freightliner, Mitsubishi Fuso, Western Star, Setra, Orion és 
Thomas Built Buses. A vállalat 1883-ban alakult és Stuttgart-ban van a székhelye.  
 
Technikai elemzés:  
A társaság részvényei 2008 végétıl emelkedı trendben mozognak (pirosan). Ez év január 
felében a válság utáni maximumot érték el, szorosan 60 euró alatt. Ettıl a pillanattól egy 
viszonylag nagy korrekció tanúi lehetünk, keresztül az egész trendcsatornán. Március felében 
elérte a csatorna alsó határát (pirosan). Az utóbbi napokban a részvény stabilizációt jelez és 
egy lehetséges növekedéshez való visszatérést. Ehhez viszont szükséges,  hogy túljusson a 47 
EUR közelében lévı ellenálláson (zölden) és kilépjen a rövidtávú csökkenı trendbıl (kéken). 
Ilyen esetben várhatóan megpróbálkozik a januári maximum elérésével is. A stop-loss-t, 
amely megakadályozná a nagyobb veszteségeket kedvezıtlen alakulás esetében, szoroszan a 
közelmúlti minimumok által alkotott ellenállás alá szükséges elhelyezni (feketén).  
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 Chart 1. DAI – napi chart, az utóbbi két év alakulása (Forrás: Bloomberg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chart 2. DAI – napi chart, az utóbbi egy év alakulása (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. 

 


