
Eredmény szezon – mészárlás 

A negyedéves eredmények közlésének időszaka itthon mintegy két hetet jelent, és a 
legfontosabbak (kivéve a Richtert) rendre a negyedév végét követő másfél hónapos időszak 
legvégén hozzák nyilvánosságra főbb számaikat. Az Egyesült Államokban addigra az 
eredmény szezon nagyjából lecseng, így már most lehetőségünk van két extrém példát 
megnézni arra vonatkozóan, hogy a piac miként reagál várt vagy nem várt adatokra.  

BIDU  

A Baidu-t a kínai Google-ként is emlegetik. Nemrég történt kibocsátása után napok alatt 
ötszörösére emelkedett az árfolyama, majd újabb pár nap után a csúcshoz képest 50%-kal 
esett vissza. Igazi mánia papírról van szó tehát. A részvény az utóbbi hetekben két dolog 
miatt vált attraktívvá. Egyrészt egy nagy réssel ugrott több mint 10%-ot, majd a globális 
részvénypiaci visszaesésre ügyet sem vetve, stabil sávot alakított ki magának. Itt több vételi 
jelet is adott júliusban. Hozzá kell tenni: a papír sajátosságai miatt, aki egy kis felelősséget is 
érez saját és családja anyagi biztonságát tekintetében, az pénzének alacsony százalékából 
vásárol ebből a részvényből. Az eredmény közlése előtt napon kifejezetten optimista 
hangulatban, és kiugró forgalom mellett emelkedett a részvény. A gyorsjelentés kifejezetten 
jóra sikerült, nagy profit és árbevétel növekedésről számoltak be benne. A piacnak azonban 
ez is kevés volt, és másnap több mint 15%-os mínuszban nyitott, amit további 5%-kal fejelt 
meg az elkövetkezendő napokban.  



 

XMSR  

Az utóbbi évek nagy mániája a tengerentúlon a műholdas rádió, így nem csoda, hogy a két 
szolgáltatást nyújtó cég (Sirius, XM Satelite Radio) papírjai a befektetők kedvencévé váltak. 
Ebben egy darabig az sem zavarta őket, hogy ezek soha nem termeltek profitot, és ha 2-3 
éven belül számottevő nyereséget is érnek el vele, a korábbi árszinteket az sem indokolhatta 
volna. Amikor erre az XMSR részvényesei is rájöttek, masszív csökkenő trendbe taszították az 
árfolyamot, amely mára 2004 végi csúcsának alig több mint 25%-kát éri. A július eleje újabb 
short lehetőséget adott a pár napos pozíciókra utazó spekulánsoknak. Az árfolyam a közel 
két hónapja építgetett 13,10-es szint alá csúszott be. A beszűkült mozgás miatt közeli stoppal 
lehetett felvenni a pozíciót, amelyen pár nap után közel 30%-os nyereség volt elérhető. A 
korrekció bármelyik pillanatban eljöhetett, ezért a stoppot érdemes volt minden nap lejjebb 
húzni, közel az aktuális árfolyamhoz. Itt a piac kifejezetten jól értékelte az eredményeket, de 
szerencsére nem réssel, hanem napon belüli vételi hullámmal valósította meg a rövidtávú 
fordulatot. Ezért gyors reagálással, vagy szűk stoppal a nyereség nagy része 
megmaradhatott, mielőtt az árfolyam mélypontjához képest több mint 20%-kal emelkedett 
két nap alatt.  



 

A tanulság nem túl bonyolult: gyorsjelentés szezonban kisebb pozíciót érdemes felvenni, 
mert előfordulhatnak gap-ek, amik az előre megtervezett kockázati szintnél nagyobb 
veszteséget okozhatnak. Szűkebb stoppokat érdemes a hirtelen napon belüli mozgások miatt 
alkalmazni. Elengedhetetlen megnézni, hogy a felvett vagy tervezett pozícióknál mikor lesz a 
közzététel napja. Mivel a piac reakciója kiszámíthatatlan, néha a legjobb eredményre is öntik 
a részvényeket és fordítva, jobban tesszük ha csak kevés katonánkat küldjük az aknamezőre 
és ők is lábujjhegyen ugrálnak.  
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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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