
Gyorsjelentés Szezon = Lutri? 

A tengerentúlon elkezdődött a gyorsjelentés szezon, ami hirtelen elmozdulásokkal, résekkel, 
megugró forgalommal, kiszámíthatatlansággal és idegeskedéssel jár. Sokan azt tanácsolják, 
hogy ilyenkor egyáltalán ne vegyünk fel pozíciót, hogy a hirtelen mozgások ne okozzanak 
váratlan veszteségeket.  

Óvatosságuk részben indokolt. Még a legjobb fundamentális elemzők sem tudják előre 
jelezni az egyes negyedévek eredményeit pontosan, pláne a piac – néha a nem várt irányban 
történő – reakcióját. A megemelkedett kockázatot azonban nem csak a piac teljes 
elkerülésével, passzivitással lehet csökkenteni.  

Ehelyett indokolt az ilyen időszakokban a csökkentett méretű pozíció felvétele. Mivel a Gap-
ek az egyes napok között ilyenkor 3-4-szeresükre is nőhetnek, érdemes függően a stop 
távolságától az eredetihez képest fél-harmadakkora pozíciót felvenni. Ha mégis nekünk a 
pozitív irányban történik az elmozdulás, akkor nem érdemes a kisebb nyereség miatt 
bosszankodni. A cél ugyanis nem egy adott piaci helyzetben a profit maximalizálása minden 
áron, hanem a kockázattal összefüggésben és minden piaci szituáció lehetőségét figyelembe 
véve.  

Ha egy negatív, vagy negatívan értékelt (short pozíció esetén értelemszerűen fordítva) 
gyorsjelentés miatt az árfolyam átlépi a stop szintünket, akkor is érdemes zárni, hiszen nem 
tudhatjuk, hogy a felfokozott piaci reakciók során nem nő-e tovább a vártnál már amúgy is 
számottevően nagyobb veszteség.  

Kifejezetten jó időszak lehet a mostani daytraderek számára. Az ideges piaci hangulat, túlzott 
reakciók, gyakran napon belül lecsapódó komoly árfolyam elmozdulásokat hoznak. Ez 
különösen igaz a résekkel történő nyitás esetén, ahol rengeteg átugrott stop aktiválódik, 
további szélsőségek irányába mozdítva az árfolyamot, nem is beszélve az emberi tényezőről, 
amelyik a gyorsan növekvő hirtelen veszteségek idején kapkod a leginkább. Számos esetben 
pedig nagy piaci szereplők használják ki az elmozdulást bevásárlásra, vagy eladásra, ami 
napon belül megfordíthatja az árfolyamot, és sokszor a délutáni órákban az eredeti 
elmozdulásnál akár nagyobb mértékben is vihetik az árfolyamot az ellenkező irányba. Mivel 
az alapok által történő vásárlások több órát is tarthatnak, van idő a hullám meglovaglására.  

Van még egy ok arra nézve, hogy a gyorsjelentés szezon alatt nem feltétlenül érdemes 
tétlennek maradni. Az adott részvény piaca sokszor maga is jelez, hogy valami nem stimmel. 
Az Alcoa (AA) már tegnap zárás után közzétette legfrissebb, ezúttal csalódást keltő számait. 
Ma mintegy 6%-os csökkenés várható az árfolyamban. Ám aki a technikai elemzést 
használta, az nem valószínű, hogy ezt kénytelen elszenvedni. Pár hete a pénzügyi sajtó a Dow 
index új történelmi csúcsaitól hangos. Tekintsünk el attól a ténytől, hogy a Dow-t útjára 
egyelőre igen kevés papír kísérte el, illetve maga az index az új csúcsot évi pár százalék 
kúszással érte el az utóbbi 3 évben. Az AA ennek sem volt képes megfelelni, és durván 
alulteljesítette az indexet. A májusi csúcs óta 20%-ot veszített értékéből, és egyelőre se híre, 
se hamva a komoly vevőknek. Emellett a legnagyobb Dow hírek idején szerényen egy szűk 
sávba húzódott, és erőtlenül várta az újabb csapást. Az utolsó napon a közzététel előtt még a 
forgalom is megemelkedett, komolyabb mozgás nélkül, jelezve a hirtelen elmozdulás egyre 
növekvő lehetőségét. Ilyen körülmények között természetesen kevés értelme van a vételnek.  
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További díjmentes befektetési cikkekért, tanácsokért iratkozzon fel hírlevelünkre: 
regisztráljon ide kattintva! A hírlevél bármikor egyetlen kattintással lemondható. 
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