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Alapadatok:
Ticker: TEVA
Piac: NASDAQ
Szektor: egészségügy
A kihirdetés dátuma: 2010.11.30.
Idıtáv: 4-6 hónap
2010.11.29 close: 50,88 USD
Célár: long pozíció: 64 USD, short pozíció: 36 USD (részletek lejjebb)
Ajánlás: vétel 53 USD fölött, eladás 48 USD alatt (részletek lejjebb)

Rövid jellemzés:
Az izraeli gyógyszeripari társaság, amely a generikus és originális gyógyszerek fejlesztésével,
gyártásával és értékesítésével foglalkozik. Ezen kívül egészségügyi segédeszközök széles
skáláját fejleszti és gyártja. A társaság 1901-ben alakult és megközelítıen 35 000
alkalmazottja van.

Technikai elemzés:
A Teva részvényeinél a hosszútávú emelkedı trendcsatornán belül (pirosan) rali alakult ki
2008 ıszétıl egészen ez év tavaszáig, amikor történelmi maximumra jutottak: 64,50 USD.
Korrekció következett a trendcsatornán keresztül, amellyel július 29-én a minimumát ért el:
46,82 USD (feketén). Azóta az árfolyam 50 USD (kéken) közelében mozog. Úgy tőnik, hogy
épp e szint fölött egy fej-váll alakzat alakul. Amennyiben ez megerısítésre kerül és a Teva
részvények árfolyama 50 dollár alá csökken, a következı célja a 36 dolláron lévı támasz lesz
(barnán). Ennek azonban az a feltétele, hogy a hosszú távú csatorna also határvonalát is
letörje (pirosan). Az 50 dollár alá való csökkenés így lehetıséget nyújt a rövid pozíció
nyitásához agresszív befektetık számára, a hosszútávú trendcsatorna letörése utáni shortolás
pedig egy konzervatívabb stratégia esetében. Viszont amennyiben az árfolyam az 50 dolláron
lévı támasztól (kéken) visszapattan és át tudja törni a csökkenı trendcsatorna felsı határát
(zölden), valószínőleg megpróbálja kiegyenlíteni a tavaszi maximumot. E helyzet lehetıséget
nyújt a long pozíció nyitásához. Kockázatot jelent az 56 dollár körüli szint, ahol a bikáknak
nehéz lehet megtartani az emelkedést.
A rövid pozíciót a kedvezıtlen alakulás esetére érdemes vételi stop-loss-al biztosítani
szorosan a rövidtávú csökkenı trendcsatorna felsı határa fölött (zölden), a long pozíció esetén
pedig érdemes eladási stop-loss-t beállítani a hosszútávú emelkedı trendcsatorna alsó határa
alá (pirosan).
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Chart 1. TEVA – napi chart (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 információáramlás 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.
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