
TRGOVALNA STRATEGIJA

OBMOČJE VSTOPA: 99,50 100,50
STOP LOSS: 89,00
OBMOČJE PRODAJE: 115,00

Google & Yahoo! oznaka

Oznaka Ime P/L
HAL US 6,28%

EQT US 7,46%

DNEVNA TRGOVALNA IDEJA - DTI

KUPI QIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR QIHU

47,00
95,64 100,00 81,0089,00

S/LCiljna cena
14.10.2013HALLIBURTON CO 50,30 53,46 60,00

EQT CORP 23.12.2013

QIHU

ODDAJA NAROČIL
E-Trading: 
https://etrading.alta.si/

orders@alta.si
E-poštni naslov za oddajo naročil:

KOMENTAR TRGOVALNE IDEJE:

Trenutna cenaNakupna cena

KOMENTAR ODPRTIH POZICIJ:

Qihoo 360 je hitro rastoče kitajsko internetno podjetje, ki uporabniku ponuja

internetne in mobilne rešitve ter varnostne izdelke za zaščito računalnikov in

mobilnih naprav. Imajo preko 440 mio uporabnikov, glavnina prihodkov pa pride iz

naslova oglaševanja. V februarju je delnica končala 5 mesečno konsolidacijo in se ji

sedaj obeta ponovna rast. V primeru nadaljevanja rasti bi delnica lahko dosegla 115 

USD, kjer smo postavili našo ciljno ceno.

Delnica HAL US je včeraj nadaljevala z rastjo in pridobila 0,6%. Pri 54 USD se je

ustvarilo novo območje odpora.

Trg se je na rezultate delnice EQT US odzval pozitivno, saj je delnica zaključila dan

0,4% višje.

Naložbeno priporočilo velja 1 dan oz. manj v primeru spremembe!
PREGLED ODPRTIH POZICIJ

Datum 

SEKTOR: Tehnologija Povp. promet 5D v mio: 2,224 Matej Justin
DRŽAVA: Povp. promet 3M v mio: 2,920 matej.justin@alta.si
TRŽNA KAP. (mio EUR): Analitik
ZADNJA CENA: 99,94 USD Datum rezultatov: 5.3.2014
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DNEVNA TRGOVALNA IDEJA
Datum izdelave in posredovanja priporočila: 14.2.2014

P/E P/B DONOSNOST:

185,1 19,3 1M 15,4% ANR 4,1

210,8 33,8 3M 13,7% Div.donos n.a.

136,2 26,7 12M 207,1% Beta 1,1

NAD DRSEČNO SREDINO: TEHNIČNI KAZALCI:

Drs.povp. 5D 52wH 103,0 SAR 91,64

Drs.povp. 20D 52wL 27,8 RSI 59,77

Drs.povp. 50D Put/Call Ratio 0,5 MACD

Drs.povp. 200D Short Interest 1,0 DMI

Razlaga indikatorjev:

Rdeči semafor pomeni, da je indikator negativen.

Rumeni semafor pomeni, da je indikator nevtralen.

Zeleni semafor pomeni, da je indikator pozitiven.

PREGLED ZADNJIH 10 ZAPRTIH POZICIJ

NAKUP PRODAJA

Oznaka Ime Datum CENA Datum CENA P/L
YELP US 7.1.2014 72 6.2.2014 90,00 25,00%

KORS US 6.11.2013 79,5 8.1.2014 78,67 -1,04%

BMW GR 14.10.2013 84,55 12.12.2013 79,71 -5,72%

ALV GR 16.9.2013 114,65 12.12.2013 121,30 5,80%

ML FP 10.9.2013 76,6 18.10.2013 78,76 2,82%

IFX GR 13.8.2013 7,11 18.10.2013 7,10 -0,14%

PREGLED KAZALCEV

REL.KAZALCI:

Zadnjih 12M

Tekoče leto

Naslednje leto

YELP INC

MICHAEL KORS HOLDINGS LTD

BMW

ALLIANZ SE

MICHELIN (CGDE)

INFINEON TECHNOLOGIESIFX GR 13.8.2013 7,11 18.10.2013 7,10 -0,14%

ASML NA 19.9.2013 71,14 17.10.2013 69,50 -2,31%

CMI US 7.8.2013 121,70 16.9.2013 136,24 11,95%

GOOG US 19.6.2013 901,37 16.8.2013 861,28 -4,45%

CAP FP 8.7.2013 39,20 9.8.2013 41,63 6,20%

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Pravna oseba, odgovorna za izdelavo oz. posredovanje priporočila, je ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Pristojni

nadzorni organ: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, Ljubljana.

To naložbeno priporočilo je tržno sporočilo po drugem odstavku 212. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007 s

spremembami; ZTFI) in ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo v zvezi z investicijsko raziskavo.

Priporočila ne pomenijo ponudbe oziroma povabila k ponudbi za nakup ali prodajo obravnavanih finančnih instrumentov. Priporočilo prav tako ni

namenjeno nudenju osebnih investicijskih nasvetov. Glede podatkov, ki se nanašajo na preteklo uspešnost posameznega finančnega instrumenta velja

opozorilo, da pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj rezultatov v prihodnosti. Vlaganje v finančne instrumente je povezano tudi s tveganjem. ALTA

Invest d.d. tudi ne odgovarja za nobeno vrsto škode ali izgube, ki bi nastala z uporabo informacij, vsebovanih v dokumentu. 

Naložbeno priporočilo velja 1 dan. Ni predvidenega rednega ažuriranja priporočila.

KUPI:  Na podlagi trenutne ocene celotne donosnosti predlagamo nakup delnice.

DRŽI:  Na podlagi trenutne ocene celotne donosnosti predlagamo ne prodaje ne nakupa delnice.

PRODAJ: Na podlagi trenutne ocene celotne donosnosti predlagamo prodajo delnice.

Avtor naložbenega priporočila ni imetnik omenjenih delnic.

ALTA Invest d.d. in z njim povezane osebe so lahko lastnice omenjenih delnic.

Opis storitev, splošni pogoji poslovanja in cenik naših storitev so dostopni na spletni strani www.alta.si, 

http://www.alta.si/Organizacija_skupine/Ceniki_pogoji_in_akti in http://www.alta.si/Osnove_trgovanja/Razlaga_financnih_instrumentov. Na povezavi 

http://www.alta.si/Omejitev_odgovornosti_in_piskotki/Omejitve_odgovornosti_za_ALTA_Invest_dd se nahajajo tudi potrebna razkritja, povezana z 

naložbenim priporočilom.
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INFINEON TECHNOLOGIES

ASML HOLDING NV

CUMMINS INC

GOOGLE INC

CAP GEMINI
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NAVODILA 1/3

Priporočilo, izdajatelj in Bloomberg oznaka 
delnice.

Trgovalna strategija:

•Območje vstopa: je nivo oziroma cena 
delnice, pri kateri svetujemo nakup. Če 
se delnica nahaja nad ali pod območjem 
vstopa, tisti dan ne svetujemo nakup 
delnice. 

•Stop-loss: na teh nivoja priporočamo, 
da se delnico proda, kljub dejstvu, da se z 
delnico ni zaslužilo, z namenom da se 
prepreči pretirano izgubo sredstev.

•Območje prodaje: na teh nivojih 
priporočamo unovčitev dobička in torej 
prodajo delnice.

NAVODILA ZA UPORABO DNEVNE TRGOVALNE IDEJE:
Glavna metoda za izbor delnic je tehnična analiza. V poštev tukaj pride celotni spekter tehnične analize 
oziroma različni kazalci in prijemi tehnične analize, obenem pa se nekatere naložbene ideje izbirajo tudi glede 
na pomembne objave oziroma novice, kot so na primer poslovni rezultati.  Vsaka delnica, ki se uvrsti na izbor 
za trgovalno idejo pa tudi prestane temeljni pregled oziroma se za trgovalno idejo izvede tudi temeljna analiza 
(ustreznost vrednotenja, neproblematičnost poslovanja ali bilanc itd.). Vsaka dnevna trgovalna ideja je tako 
tehnično in temeljno ustrezno pregledana, zato da lahko vlagateljem zagotovimo najboljšo priložnost za 
plemenitenje premoženja.
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prodajo delnice.

Oznaka delnice na Google ali Yahoo! 
Finance.

Kontaktne informacije oziroma mesta, 
kjer lahko oddate naročilo.

Kratek komentar trga oziroma naše 
mnenje o prihodnjem gibanju trga.

Komentar trgovalne ideje oziroma 
priporočilo za nakup ali prodajo delnice in 
razlogi za priporočilo.

Pregled odprtih pozicij:

•Gre za kratek pregled naših preteklih nakupnih priporočil, ki so ostala odprta 
(ni bilo še podanega prodajnega priporočila).

•Oznaka in ime podjetja na katero se nanaša odprta pozicija.

•Datum nakupnega priporočila.

•Nakupna cena pri priporočilu.

•Trenutna cena.

•Ustvarjen donos od nakupa v %.

•Ciljna cena je cena, do katere menimo da bo delnica zrasla in kjer bomo 
priporočali unovčitev dobička ter prodajo delnice.

MŠ: 3710432000, ID za DDV: SI89931181, Osnovni kapital: 2.031.803,00 EUR.
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NAVODILA 2/3

Gibanje tehničnega indikatorja 
MACD:

•Je indikator momenta delnice.

•Kaže na razmerja med dvema 
drsečima sredinama.

•Vsako križanje med drsečima 

Grafični prikaz gibanja delnice v zadnjem obdobju ter slikovni 
komentar oziroma tehnična analiza delnice.

Gibanje tehničnega indikatorja 
RSI:

•RSI je Indeks relativne moči.

•Primerja nedavne dobičke (rasti) 
in izgube (upade) delnice.

•Kaže na območja pretiranih 
prodaj ali nakupov delnice.

•Giba se med 0 in 100.

•Nad 70 se ponavadi meni, da je 
delnica pretirano zrasla in je 
tehnično precenjena

•Pod 30 pa meni, da je delnica 
pretiroma upadla in je tehnično 
podcenjena. 
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•Kaže na razmerja med dvema 
drsečima sredinama.

•Vsako križanje med drsečima 
sredinama pomeni spremembo 
trenda in prehod iz naraščajočega 
v padajoči trend ali obratno.

•Silovite spremembe lahko 
pokažejo tudi na tehnično 
podcenjenost ali precenjenost 
delnice. 

Podatki o delnici:

•Sektor izdajatelja, kamor se naložbena priložnost uvršča.

•Država izdajatelja.

•Tržna kapitalizacija oziroma zmnožek cene delnice v EUR in števila 
vseh izdanih delnic.

•Zadnja cena delnice.

•Povprečni dnevni promet delnice v lotih v zadnjih petih dnevih in 
treh mesecih. Če je promet v zadnjih petih mesecih večji od 
povprečja treh mesecev je trend gibanja delnice v zadnjih petih 
dnevih bolj prepričljiv in obratno.

•Datum naslednjih rezultatov podjetja. Je ključen dogodek, ki 
lahko bistveno vpliva na gibanje cene delnice.

Ime in kontaktni naslov analitika, ki 
je pripravil dnevno trgovalno idejo.
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NAVODILA 3/3

Datum izdelave priporočila in s tem 
tudi datum veljavnosti priporočila. 
Priporočilo dnevne trgovalne ideje 
naslednji dan namreč ne velja.

Pregled kazalcev:
•P/E: je relativni kazalec čistega dobička, ki 
kaže koliko mora vlagatelj plačati za eno 
enoto dobička na delnico. Višji kot je 
relativni kazalec dobička, dražje je 
podjetje. To lahko nakazuje na 
precenjenost podjetja, lahko pa le na višji 
potencial rasti ali nižje tveganje.

•P/B: je relativni kazalec kapitala podjetja, 
ki kaže ali je na trgu kapital podjetja več 
vreden kot znaša knjigovodska vrednost 
kapitala ali manj. Višja vrednost pomeni da 
je na trgu kapital vrednoten dražje. To 
lahko nakazuje na precenjenost podjetja, 
lahko pa le na višjo dobičkonosnost.

•Oba kazalca sta izračunana na trenutne 
podatke (zadnjih 12 mesecev), tekoče leto 
in prihodnje leto. S tem se kaže trenutno in 
pričakovano prihodnje vrednotenje.

•Donosnosti: kaže na donos delnice v 
zadnjem mesecu, treh mesecih in letu dni.

•ANR: kaže na povprečno oceno analitikov 
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Pregled zadnjih 10-ih zaprtih priporočil:

•Gre za kratek pregled naših preteklih nakupnih 
priporočil, ki so zaprta (podano je bilo tudi prodajno 
priporočilo).

•Oznaka in ime podjetja na katero se nanaša odprta 
pozicija.

•Datum nakupnega priporočila.

•Nakupna cena pri priporočilu.

•Datum prodajnega priporočila.

Vsa potrebna razkritja vključno z informacijo ali ima analitik, ki 
je izdelal priporočilo, delnice priporočenega podjetja ali ne.

•Donosnosti: kaže na donos delnice v 
zadnjem mesecu, treh mesecih in letu dni.

•ANR: kaže na povprečno oceno analitikov 
na Bloombergu za podjetje. Ocena 5 
pomeni, da imajo vsi analitiki priporočilo 
Kupi, ocena 1 da imajo vsi analitiki 
priporočilo Prodaj.

•Div.donos: kaže na dividendno donosnost 
podjetja izračunana s seštevkom izplačanih 
dividend v zadnjih 12ih mesecih in 
trenutno ceno delnice.

•Beta: kaže na gibanje delnice glede na 
splošni indeks trga, ki se sicer od delnice do 
delnice razlikuje. Beta nad 1 kaže na 
nadpovprečno volatilnost (tveganje) 
delnice, beta pod 1 pa podpovprečno 
volatilnost delnice. 

•Drseče sredine: Zeleni semafor kaže, da je 
trenutna cena nad drsečo sredino (5, 20, 
50 ali 200 dnevno), rdeči pa da je trenutna 
cena pod drsečo sredino. Cena nad drsečo 
sredino kaže na pozitivni trend, pod pa na 
negativni trend. Glede na število dni se 
kaže na kratkoročni ali dolgoročni trend. 

•52wH in 52wL: Najvišja in najnižja cena 
delnice v zadnjem letu dni. 

•Put/Call ratio: kaže na sentiment 
vlagateljev, pri čemer čim višje kot je 
razmerje, večji je pesimizem vlagateljev 
glede prihodnjega gibanja delnice.

Pregled kazalcev:
•Short interest: kaže na sentiment vlagateljev, pri čemer kaže na število dni, 
kolikor bi morali vlagatelji pokrivati prodajo na kratko ob predpostavki 
povprečnega volumna trgovanja. Večje je število dni, večji je pesimizem na 
delnici.

•SAR: je kazalec tehnične analize, ki kaže na trend delnice. Zeleni semafor 
kaže na rastoči trend delnice, rdeči semafor pa na padajoči trend.

•RSI: kazalec tehnične analize že razložen na predhodni strani.

•MACD: kazalec tehnične analize že razložen na predhodni strani.

•DMI: je Directional Movement Index in kaže na smer in moč gibanja cene 
delnice. Zeleni semafor kaže na rastoči trend delnice, rdeči semafor pa na 
padajoči trend.
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