
Mit csináljunk bizonytalan piacon? 

Talán olyankor a legnehezebb kereskedni, ha véget ért egy trend, vagy egy hirtelen pofon 
után a piac szédelegve keresi a helyét. Bizonytalan mozgások, hirtelen rángatások jellemzik 
az ilyen időszakot. Ekkor értékelődhet fel a semleges stratégiák szerepe.  

Pár napja úgy láttam, hogy az európai piacon néhol jelentős különbségek alakulnak ki abban, 
hogy egyes részvények miként reagálják le a májusban és júniusban bekövetkező sokkot. A 
szokásosnál is gyengébbek voltak az autógyártók. Sokkal kevesebb probléma volt ugyanakkor 
az idegenforgalommal. A nehezebb szituációkban érdemes emelni a minimális forgalom 
elvárást egy-egy részvénytől. Ezért két olyan papírt választottam, amelyiknek az átlagos 
forgalma 1 m db felett van naponta. A relatív gyenge részvényt a DaimlerChrysler, a relatív 
erőset pedig az Accor képviselte.  

A főként luxusautóiról ismert nagyvállalat már márciusban is gyengén szerepelt, ez jól 
kivehető a kiegészítő grafikonon. Amikor a piaci esés elkezdődött, nem hazudtolta meg 
önmagát, az élen vágtatott a mélybe. Június 13.-án több napos esés és egy nagy rés után már 
jócskán túladottnak számított, de még mindig nem mutatott fordulós jelet. Valószínűnek 
látszott, hogy ha erősödik is a piac, a Mercedes gyártója csak halvány korrekciót tud majd 
bemutatni, így erre short pozíciót nyitottam.  

 



Technikai okokból itt a DaimlerChrysler amerikai grafikonja szerepel, az árfolyam 
értelemszerűen dollárban szerepel, de átszámítható Euróra. Az Accor viszont korábban sem 
számított gyenge részvénynek, és június 13.-ra nemcsak hogy fordulós jelet mutatott, hanem 
még enyhe mértékben felül is múlta a piacot. A DaimlerChrysler-hez képest ugyanakkora 
értékű long pozíciót felvéve valószínűsítettem, hogy ha bizakodó lesz a piaci hangulat, akkor 
jobban fog emelkedni mint a német részvény, ha negatív, akkor pedig kevésbé fog esni. Így is 
történt, a papír képes volt korábbi támaszáig, mostanra már ellenállásáig, közel 47 euróra 
visszatornászni árfolyamát.  

 

Arról fogalmam sem volt, merre fog mozdulni a piac, de ebben az ügyletben ez nem is volt 
érdekes. Mindössze annyit valószínűsítettem, hogy az Accor teljesítménye felül fogja múlni a 
DaimlerChrysler-ét. Összesítve: 2006. június 13.-án az alábbi Alertek-et küldtük ki, és 
pozíciókat nyitottuk:  

AC.PA vétel ; 43,59 EUR ; stop: 42,4 EUR 
DCX.DE short ; 37,13 EUR ; stop: 38,6 EUR 

2006. június 20.-án pedig ezekkel a tranzakciókkal és Alertekkel zártunk:  

AC.PA eladás zárás ; 46,23 EUR 
DCX.DE vétel zárás ; 37,94 EUR 



Az AC.PA ügylet nettó nyeresége: 5,9% A DCX.DE ügylet vesztesége: 2,4%  

Nyereség: 2,5%, 6 nap alatt. Nem kiugró, de alacsony kockázatához viszonyítva jól sikerült 
párosítás. Bizonytalan, trend nélküli piacon ezzel már megelégedhetünk.  
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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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