
Hullámvasút – Magas növekedésű részvények 

Mindenki ki van éhezve a magas növekedésű részvényekre, olyan lehetőségeket keresnek, 
amelyek még a legzordabb piaci körülmények között is képesek növekedésre. A befektetők a 
legjobban azt szeretik, ha egy jó történet, látványos ötlet, „sztori” van a cég mögött. Ha 
minden összeáll, akkor a részvényeket viszik mint a cukrot.  

Ez történt a Home Solutions (HOM) esetében is. A cég a természeti csapások sújtotta 
övezetben végez helyreállítási, újjáépítési munkálatokat. Különösen a hurrikánok által 
aktívan veszélyeztetett államokban tevékenykedik, ahol az utóbbi évek adtak nekik munkát 
bőven. Így árbevételükben és eredményükben is több száz százalékos növekedést tudtak 
felmutatni.  

A grafikon is gyönyörűen festett. Akik időben kapcsoltak a tavalyi hurrikán szezon végén még 
2 dollár körüli szinteken vásárolhatott be a részvényekből. Az árfolyam év végére még 6 
dollár felett is járt, és a 300% körüli pluszt annak rendje és módja szerint le is korrigált. Ezt 
követően egy 3 hónapig építgetett emelkedő háromszögből tört ki 6 dollárnál és egy rövid 
májusi megtorpanás kivételével meg sem állt 13 dollárig, amit egy átlagnál lényegesen 
nagyobb forgalmú napon következett be.  

 

Addigra a cég a nyereségének közel hetvenszeresét érte, de ez addig sem érdekelt senkit. 
Egy buborékot térben és időben bármeddig fel lehet fújni. A Home Solutions esetében ez 



mégis csak május végéig tartott (pedig a hurrikán szezon még csak most kezdődik). Az 
árfolyam először csak több napos masszív eladásokkal 10 dollárig csúszott vissza, ahol úgy 
tűnt, hogy támaszt találhat magának, még egy fordulós jelet is mutatott június első napján. 
Az igazi feketeleves csak ekkor következett: a 10 dollár alá csúszással számos stop 
aktiválódott és átszakadt a gát: boldogtalan és boldogtan (boldog aligha akadt köztük, kivéve 
a shortosokat) adta a részvényt: egyetlen nap alatt több mint 30%-ot veszített az értékéből, 
de aki nem kezelte a kockázatot és minden pénzével beszállt a kitörés napján, tőkéjének 
közel 60%-át veszítette el alig három hét alatt. Aki az év elején ugyan jól kapta el a kitörést, 
de nem használt (akár manuális, akár automatikus) csúszó küszöböt az mostanra a 120%-os 
nyereségből alig 10%-ot tartott meg.  

 

Volt-e előjele a zuhanásnak? Számos elemző, számos apró jelet hozna fel ami előzetesen a 
zuhanásra utalt. De legyünk őszinték: ugyan volt némi lassulás a lendületben és a 
pénzbeáramlásban, ám az égvilágon semmi nem sejtette, hogy komolyabb korrekció, pláne 
ekkora zuhanás lesz a vége ilyen rövid időn belül. Ha akkor, május 22.-én, pocsék piaci 
környezetben történő kitörés napján bárki megkérdezi, hogy mekkora esélyt adok annak, 
hogy a részvény árfolyama három héten belül 7 dollár alatt zár, talán 1, talán 3%-ot 
mondtam volna.  



A tanulság annyi, hogy lehet bármilyen érdekes egy cég, lehet bármilyen szép a grafikon, 
ülhetünk bármekkora nyereségen, sosem vagyunk teljes biztonságban. Ezért a kockázatot 
kezelni kell. Kivétel nélkül minden pozíció esetében.  
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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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