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Piac: Xetra
A kihirdetés dátuma: 2.5.2011
Idıtáv: 1 év
2011.04.29-ei záróárfolyam: 6,22€
Belépési sáv: 5,6-6,2€
Célár: 9,5€
Stop loss: 4,8€
Ajánlás: Vétel - Long
Rövid jellemzés:
A Nokia (Ticker: NOA3 Németországban; NOK az USA-ban, mint a dollárban vásárolható
alternatíva) egy jelentıs finn mobiltelefon gyártó. A mobiltelefonok gyártásán kívül a Nokia
OVI integrált üzletet mőködtet, amely olyan szolgáltatásokat kínálnak, mint a zene, játékok,
térképek letöltés stb. A piaci tıkésítés 23499,60 mil. EUR.
Az éves minimum – maximum €5,415 – €9,272 volt. A Béta mutató 0,63.
Technikai elemzés:
A trend szempontjából a Nokia a képzeletbeli mélyponton van. Ez nem feltétlenül végleges
és nem feltétlen jelzi a rossz idıszak végét.
Viszont a minimumoktól való visszapattanás alakja és folyamata kedvezı lehetıséget kínál a
pozíciók építésére az utóbbi két év alakulásának alsó határánál. Közép távon az aktuális
értékek érdekes értéknövekedést hozhatnak, mivel az árfolyam visszatérhet 8€ fölé, tovább
pedig szorosan 10€ alá. Ennek megfelelne a kereskedési sáv szélessége is. Az utolsó
emelkedésbıl látszik, hogy a részvény jelenleg növekedésbe kezdhet a 6 euróra való
csökkenés után. E szint körül a részvényt vételre ajánljuk. Ahogy feljebb is olvasható nem
biztos, hogy ez a végleges mélypont, ezért a pozíciót stop-loss-szal ajánljuk biztosítani, 4,8€
szint alatt.
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Napi chart: Nokia NOA3 (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.
Vétel - a piaci árfolyam több mint 15%-os növekedésére van lehetıség a meghatározott célárhoz képest.
Akkumulálni - a piaci árfolyam 5-15% közötti árfolyamnövekedésére van lehetıség, a meghatározott célárhoz, a pozícióba való
belépéshez ki lehet használni a piaci mozgásokat.
Tartani - a piaci árfolyam +5% és -5%-os mozgási lehetıséget nyújt, a meghatározott célárhoz képest.
Csökkenteni - a piaci árfolyam 5-15%-os csökkenésére van lehetıség a meghatározott célárhoz képest, a pozíció zárásra a piaci
mozgásokat lehet kihasználni.
Eladás - a piaci árfolyam több mint 15%-os csökkenésére van esély a meghatározott célártól.
A piac nagyobb volatilitásánál rövid távon nem feltétlen kell bekövetkeznie a befektetési ajánlás változásához azonnal a százalékos
határ elérése után.
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