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Alapvetı adatok:  
Ticker: MSFT 
Piac: NASDAQ 
Szektor: Technológiai 
Megjelenés dátuma: 2011.5.9 
Idıtáv: 3-5 hónap 
2011.5.6-ai záróárfolyam: 25,87 USD 
Célár: 21/31 USD (a magyarázatot lásd lejjebb) 
Ajánlás: 25 USD alatt eladás, 27 USD fölött vétel 
 
 
Rövid jellemzés:  
A Windows operációs rendszer világhírő gyártójának tevékenységét öt divízió biztosítja: 
Windows & Windows Live Division, Microsoft’s Server and Tools, Online Services, 
Microsoft Business Division és Entertainment and Device. Ezek közül az elsı a már említett 
Windows operációs rendszer különbözı típusait biztosítja, a második divízió tevékenységébe 
tartozik például a Windows Server, Microsoft SQL Server vagy a Visual Studio, miközben a 
harmadik divízió az online információs termékekkel foglalkozik, mint például a Bing vagy az 
MSN. A Microsoft Business Division alá tartozik például az MS Office. Az utolsó divízió az 
Xbox 360 platform-al foglalkozik, számítógépes játékokat fejleszt, stb. A céget 1975-ben 
alapították, nagyjából 89 000 alkalmazottja van, és Washongton államban, Redmondban 
székel.  
 
 
Technikai elemzés:  
A társaság részvényei múlt év nyarától kezdve egy enyhén emelkedı trendben mozognak 
(pirossal jelölve). Az emelkedı csatorna alsó határa jól kivehetı, miközben a felsı határa el 
van „mosódva“. Az elmúlt két hónapban az árfolyam egy szők sávban mozgott (zölddel 
jelölve) az említett csatorna alsó határánál (pirossal jelölve). A következı irányra szerintünk 
két forgatókönyv létezik. Az elsı szerint a Microsoft északi irányban kitör a jelenlegi szők 
sávból. Ebben az esetben az emelkedı csatorna felsı határa lesz a cél (pirossal jelölve), mely 
idıközben a 31 dolláros szintig tolódik el. Alternativ lehetıség lehet, hogy a támaszokat 
jelentı emelkedı csatorna alsó trendvonala (pirossal jelölve) és az idei minimumszint (kékkel 
jelölve) letörésre kerül. A következı jelentısebb támaszt már csak a múlt év nyarának 
minimuma jelenti (barnával jelölve). Az elsı esetben egy vételi pozíciót nyitunk nem sokkal 
az aktuális sáv fölött (zölddel jelölve). A pozíciót a kedvezıtlen mozgás irányára egy stop-
loss megbízással biztosítjuk be, melynek aktivációs ára nem sokkal a hosszútávú emelkedı 
csatorna alsó határa alatt húzódna (pirossal jelölve). Az alternativ forgatókönyvben a 24,70 
dolláros (kékkel jelölve) támasz közelében egy rövid pozíciót nyitunk. A stop-loss megbízást 
az emelkedı csatorna alsó határa felé húzzuk (pirossal jelölve). 
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1. Grafikon: MSFT – napi bontás, az elmúlt két év mozgása (Forrás: Bloomberg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Grafikon: MSFT – napi bontás, az elmúlt egy év mozgása (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. 
 

 


