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Piac: NYSE 
Megjelenés dátuma: 2011.3.25 
Idıtáv: 6 hónap 
Záróár 2011.3.24-én: 33,84 USD 
Belépési sáv: 32-33 USD 
Célár: 37-38 USD  
Stop-loss: 29,90 USD 
Ajánlás: Vétel - Long 
 
Rövid jellemzés: 
Az American States Water (Ticker: AWR) a víz és a villamos energia terén nyújt 
szolgáltatásokat belföldi és vállalati ügyfelek számára. A társaság elsısorban feldolgozza és 
értékesíti a vizet. Ezen kívül szennyvíz-feldolgozással is foglalkozik. A villamos-energia 
termélésében csak kis részben érdekelt. A cég részvényei a NYSE piacon forognak. A piaci 
kapitalizáció eléri a 636,48 millió USD-t. 
Éves minimum – maximum: 31,24 –39,61 USD. Béta mutató: 0,39. 
 
Technikai elemzés: 
A trend szempontjából az AWR nem túl érdekes részvény. Azonban konzervatív vételi 
lehetıséget biztosít mindig, amikor az árfolyam megközelíti a 32 dolláros minimumot. Az 
árfolyam már évek óta a viszonylag jól kijelölhetı sávban mozog, stabil osztalékfizetés 
mellett oldalazik. Az árfolyam egyelıre nincs a vételhez megfelelı szinten, az ugyanis a mi 
véleményünk szerint 32 és 33 dollár között található, ezért javasoljuk figyelni ezt a részvényt, 
és abban az esetben, ha az árfolyam a 33 dolláros szint alá kerül, vétellel spekulálhatunk az 
emelkedésre. Egy olyan forgatókönyv esetén, ha az AWR elhagyná a jelenleg érvényes 
oldalazó sávot, befektetésünket egy a 30 dolláros szint alá, nagyjából 29,90 dollárra húzott 
stop-loss megbízással javasoljuk megvédeni. 
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AWR napi bontású grafikon (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. 

 


