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Uzavření pozice/ redukce pozice
Kurz $47,55
Vývoj akcie společnosti GATX dosáhl cílové ceny určené v analýze. Zisk na GATX je
aktuálně přes 14% za 4 týdny. Nad cenou $47 je vhodné realizovat vzhledem k zaváhání
posledních obchodních dní, nižších objemů a dalších technických varování. Dlouhodobá
perspektiva zůstává stále pozitivní, ale v nadcházejících týdnech očekáváme spíše uvolnění
odpočinek s korekcí po rychlém nárůstu, který byl podpořený pozitivními výsledky
hospodaření společnosti. Dlouhodoběji by se kurz GATX v ideálním vývoji mohl dostat na
$54, ale bez korekce se to nezdá jako příliš reálné očekávání.

Základní údaje:
Ticker: GMT
Trh: NYSE
Sektor: služby – doprava, leasing, pronájem
Datum zveřejnění: 24/4/2008
Horizont: 1 rok
Close 23/4/2008: 38,94 USD
Cenový cíl: 47 USD
Doporučení: nákup
Stručný profil:
Společnost GATX poskytuje leasing a spravuje aktiva v oblasti železniční, námořní
a suchozemské přepravě. Dále poskytuje leasing na průmyslové vybavení podniků. Působí
hlavně v Severní Americe a Evropě. Jeden ze 3 segmentů společnosti se přímo zaměřuje na
velkotonážní lodní přepravu suchých komodit. GATX je jedním ze světových leaderů
v poskytování leasingu v železniční přepravě. GATX kontroluje jeden z největších
železničních vozových parků na světě.
V indexu Dow Jones Industrial Transportation má GATX váhu 3,8%. Koeficient beta je 1,34.
Tržní kapitalizace 1,89B USD. Kvartálně vyplácí GATX dividendu ve výši 0,27 USD.
Zaměření společnosti:
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Specialty 7%

ASC 19%

Rail 74%

Rail: Poskytování leasingu na lokomotivy a vagóny po celém světě.
ASC: American Steamship Company je dceřiná společnost, která provozuje největší flotilu
nákladních lodí na velkých jezerech v USA a Kanadě. ASC zajišťuje velkotonážní přepravu
suchých komodit pro ocelárny, stavební průmysl a další. S 18-ti plavidly ovládá lodní
přepravní trh na velkých jezerech z 38%.
Specialty: Poskytování leasingu v námořním sektoru a v průmyslu.
Technická analýza:
GATX se pohybuje od roku 2003 v růstovém trendovém kanálu. Společně s ostatními tituly
došlo k propadu zhruba od začátku 4.Q roku 2007. GATX zkorigoval svůj růst na maximální
možnou míru, kterou mu šířka trendového kanálu dovolovala. Později však obchodníci
nedokázali udržet trendovou linii a po jejím proražení se cena zastavila až na $30,50, což je
minimum z 22/01/2008. Zde se utvořila hlava formace Hlava a Ramena. Formace se zatím
zcela nepotvrdila a po dvou váhavých dnech se kurz vrátil zpět pod hranici krku.
S celkovým sentimentem v US by se v případě poklesu mohla cena akcií GATX dostat až na
cenu pod 32$. Nicméně případné překonání trendové linie posledního růstu (červená) od
začátku roku 2008 směrem dolů by dalo o pokračování poklesu vědět již na cenách kolem
$37. K takové situaci by se mohlo schýlit pokud cena nepřekoná sestupnou trendovou linii
(zelená), která ohraničuje shora propad od ½ roku 2007.
Rezistence: $39,50, $41,50 a $42.
Supporty: $37, $36,50, $34,30, $30,50
Cenový cíl jsme stanovili na $47. Cíl vychází z výšky formace. Zároveň se ceny okolo $47
ukázaly již v minulosti jako silné technické úrovně, na kterých by po růstu mohlo být
zastavení pohybu pravděpodobné.
Rozhodující pro další vývoj je proražení klesající trendové linky (zelená).
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Dozor nad Fio, burzovní společností, a.s. vykonává Česká národní banka.
Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány Fio, burzovní společností, a.s. (dále "Fio") Fio je
členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a tvůrcem trhu všech emisí zařazených ve SPAD.
Všechny zveřejněné informace mají pouze informativní a doporučující charakter, jsou nezávazné a představují názor Fia. Nelze
vyloučit, že s ohledem na změnu rozhodných skutečností, na základě kterých byly zveřejněné informace a investiční doporučení
vytvořeny nebo s ohledem na jiné skutečnosti a vývoj na trhu, se zveřejněné informace a investiční doporučení ukáží v budoucnu
jako neúplné nebo nesprávné. Fio doporučuje osobám činícím investiční rozhodnutí, aby před uskutečněním investice dle těchto
informací konzultovali její vhodnost s makléřem. Fio nenese odpovědnost za neoprávněné nebo reprodukované šíření nebo
uveřejnění obsahu těchto webových stránek včetně informací a investičních doporučeních na nich uveřejněných.
Fio prohlašuje, že nemá přímý nebo nepřímý podíl větší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investičních nástrojů,
které se obchodují na regulovaných trzích. Žádný emitent investičních nástrojů, které se obchodují na regulovaných trzích nemá
přímý nebo nepřímý podíl větší než 5% na základním kapitálu Fia. Fio nemá s žádným emitentem investičních nástrojů uzavřenou
dohodu týkající se tvorby a šíření investičních doporučení ani jinou dohodu o poskytování investičních služeb. Emitenti investičních
nástrojů nejsou seznámeni s investičními doporučeními před jejich zveřejněním. Fio nebylo v posledních 12 měsících vedoucím
manažerem nebo spoluvedoucím manažerem veřejné nabídky investičních nástrojů vydaných emitentem. Odměna osob, které se
podílejí na tvorbě investičních doporučení není odvozena od obchodů Fia nebo propojené osoby. Tyto osoby nejsou ani jiným
způsobem motivovány k uveřejňování investičních doporučení určitého stupně a směru. Fio předchází střetu zájmům při tvorbě
investičních doporučení odpovídajícím vnitřním členěním zahrnujícím informační bariery mezi jednotlivými vnitřními částmi a
pravidelnou vnitřní kontrolou. Na činnost Fio dohlíží Česká národní banka.
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