
 

Компания на фокус 
 

 Обръщаме внимание на представянето на акциите на авиокомпанията Deutsche 
Lufthansa, която е един от лидерите в сектора. След ревизиране надолу на очакваните 
финансови резултати за следващата година акциите регистрират спад в размер на 15%. 
Обръщаме внимание на факта, че спадът бива ограничен до технически важни нива 
(изброени по-долу), които предоставят възможност за краткосрочна спекулативна 
инвестиция. 

1. Цената на акциите тества дългосрочната 200-дневна средна стойност. 
2. Ценовите нива също така съвпадат с подкрепата, дефинирана от линията на 

възходящата посока, която е в сила от юни 2012г. 
3. Изброените по-горе нива към момента съвпадат сyщо така с предишни нива на 

засилени разпродажби (от септември 2010 и юни 2013). 
 
 Според нас след последвалите разпродажби има голяма вероятност за 
възстановяване в краткосрочен период с потенциал за ръст до 10% от текущите нива, но 
със задължително дефиниране и управление на риска при спад под EUR 16.30 за акция. 
Съотношението на потенциал за печалба към риск е в размер на 2.5:1, което според нас е 
приемливо за краткосрочна спекулативна дълга позиция. 
 
 Като цяло, базирайки се на стойностите на техническите индикатори (спад под 
долната граница на волатилност и негативни стойности на хистограмата), средносрочната 
посока по-скоро е низходяща. 
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Предоставената информация има изцяло информационен характер и не следва да се 
разглежда като препоръка за покупка или продажба или склоняване към вземане на 
инвестиционно решение. Изложените коментари и мнения са получени от и базирани на 
източници, за които се смята, че са надеждни, но не са гаранция за точност и 
изчерпателност.  

Търговията с финансови инструменти крие специфични рискове. Не се препоръчва 
търговията с тези продукти, ако клиентът не е наясно с тяхното естество и нивото на риск, 
на което се излага. Този материал не е предназначен за малки корпоративни клиенти и 
физически лица. В случай че такъв клиент получи копие на този материал, не бива да 
взема инвестиционно решение, основано на информацията, съдържаща се в него, а трябва 
да потърси независим финансов съвет. 

ПИБ АД и свързани с нея лица е възможно да сключват сделки с финансови 
инструменти за собствена сметка, да ги притежават или да действат като маркет мейкър, 
консултант или брокер по отношение на физически лица, дружества или други 
организации, упоменати в материала. Служители на ПИБ АД и свързани с тях лица може 
да имат позиция в или да притежават финансови инструменти, посочени в настоящата 
публикация.  

ПИБ АД не е задължена да разкрива или взема под внимание съдържанието на 
представената информация, когато препоръчва или предлага определена инвестиционна 
стратегия на своите клиенти.ПИБ АД не носи каквато и да била отговорност за 
публикуваните мнения и становища в този материал. Те изразяват единствено позицията 
на неговите автори. 
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