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Árutőzsdei Tanfolyam

“TraderBambu

A világ legjobbja, a

webinar: 2009. március

2009. március 8.

Indikátor” a TOS-ban!

TOS platform

02., hétfő este 6-tól.

újdonsága:
elektronikus ZB
opciók!

Szervusztok!
Nagyon rövid leszek. Amint tudjátok én nem adok, mert nem adhatok tanácsot senkinek sem
befektetésekben - felelőtlen is lenne anélkül, hogy ismerném az illető személyes körülményeit, rizikótűrő
képességét, céljait, elvárásait, stb. Hadd fogalmazzak így: az életben ritkán, de sajnos előfordulhatnak
olyan szituációk, amikor az ember legalább is “felhívja a figyelmet” egy szituáció súlyosságára.
A mellékelt link tartalma alapján nem csodálkoznék (és erről már beszéltünk a csütörtöki klubokon), ha
azok a személyek, akik megtehetik, kihúznák a cash-t a magyarországi bankszámláikról. Az ország
száguld az államcsőd felé, beleértve azon bankokat is, amelyekről néhány hónappal ezelőtt még ez
“elképzelhetetlen” lett volna. A felelős felkészülést egy esetleges “legrosszabb” eseményre mindenkinek
magának kell eldöntenie és ez magában foglalhatja forintunk egy részének egyéb devizában való
tartását, annak nem magyar bankban való parkolását. Ne felejtsük el, hogy egy csőd esetén nincs mód
arra, hogy a bankszámlán levő pénzünkhöz jussunk, mert azokat zárolják, nincs átutalás, az ATM bank
automaták sem működnek, a bankok zárva tartanak a szituáció megoldásáig. Nagy kérdés, hogy a
megoldás mikor történik és mi lesz az utóhatás. Kivétel és általános gyakorlat, hogy a bankszéfhez
hozzá lehet jutni.
Reméljük a legjobbakat és bízunk az államcsőd/bankcsődök elkerülésében - de hát más dolog
reménykedni és megint más felkészülni egy esetleges katasztrófára a saját és családunk érdekében.
TraderBambu
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a3Pdn_WBTDwc&refer=home
http://www.ft.com/cms/s/0/5618118a-0507-11de-8166-000077b07658.html
http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=398428&place=vezeto_anyag_bal
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