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GYORSHIREK

S.O.S. !
Bocsánat, hogy a Húsvéti hangulat szentségét bepiszkítani vagyok kénytelen, de olyan
információra hívta fel egy társunk a figyelmemet, ami mellett nem tudok nyugodtan elmenni.
Egy budapesti cég honlapjáról van szó (egyike a mostanában gomba módra szaporodó
székesfővárosi újonnan alapított “befektetési guru” vállakozásoknak, akiknek többsége
állításuk szerint “sok éves nemzetközi befektetési tapasztalattal” rendelkezik - értsd: már
láttak a televízióban egyszer egy tőzsdei műsort). Gyorsan növekszik a számuk és csupán
egyetlen dologban múlják felül egymást: ki tud nagyobbat lódítani, ki tudja jobban becsapni a
mit sem sejtő, szűziesen tiszta és naív befektető jelölteket! Nem feltétlenül rosszindulatról van
szó, inkább rossz értelemben vett amatőrségről, igazi hozzá nem értésről.
Néhány hónappal ezelőtt Budapest külvárosában (az M7 mentén) ütötte fel tanyáját egy friss
“guru” team, akikhez tódultak a tömegek. Érthetően, hiszen azzal a szöveggel áltatták a
jelentkezőket, amit ők hallani akartak: a trading nagyon könnyű, csak “vegyél, vegyél és
vegyél, mert előbb-utóbb ugyis felmegy az ár!” Amikor ezt hallottam forrt bennem az indulat
és csak annyit mondtam (kb. 70-80 tanú előtt): “Ezeknek az embereknek 6 hónapot jósolok és
véget ér a pályafutásuk. Kevésbé szerencsés esetben a Dunában találják meg a tetemüket,
szerencsés esetben börtönben kötnek ki.” Sokan nem értették, aztán az idő engem igazolt:
nem régen a nevezett csapat férfi tagját letartóztatták, a hölgyről pedig kiderült, hogy
pitiáner szélhámos és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene!
Tudjátok mi a dolog pikantériája? Az, hogy Magyarország (legalábbis saját maga által)
“legnagyobb tőzsdei gurujának” tartott egyén, akinek előadásait több ezren látogatták szintén beült a bűnözők osztályába (mint tanuló) és nem vette észre, hogy ott butaságot
tanítanak! Hogyan is vehette volna észre, amikor ő maga sem kereskedett soha és tőzsdei
tapasztalata gyakorlatilag a nagy nullával egyenlő (viszont jól tud amerikai könyveket
másolni)!
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Ha elmegyek egy fogorvosi kezelésre persze, hogy nem akarok két hét múlva előadás
sorozatot tartani a szájsebészet rejtelmeiről, mint “tapasztalt nemzetközi szakértő”! Márpedig
a mai Magyarországon erről szól a tőzsdei előadások nagy többsége (tisztelet az igen kevés
kivételnek!). A rossz értelemben vett amatőrök, akik alig néhány hónapja végezték el
kollegájuk (kétes minőségű) tanfolyamát máris önálló guruként lépnek fel. Lehet persze
elfogadni mindenféle nonszensz stratégiát, kereskedési taktikát - de nem lehet elfogadni
hazugságokat (“tuti stratégia, én is ezzel csináltam XYZ millió dollárt az elmúlt hat hónap
alatt”).
Eldurvult a magyarországi helyzetkép a tőzsdei oktatások terén. Jó lenne, az ártatlan
publikum érdekében, ha a tanfolyamokat tartók megfelelő Uniós szakképesítéssel és háttérrel
rendelkeznének. A pancsereket pedig el kell tiltani, hiszen becsapják a jóhiszemű “diákjaikat”,
azokat, akik bizalommal fordulnak hozzájuk és cserébe nonszenszt kapnak.
Van egy újabb “jóslatom”: hamarosan nyilvános probléma lesz Magyarországon a sok hozzá
nem értő, pancser tőszdeoktató helyzete. És még valami: a mai, úgynevezett “forex brókerek”
90 százaléka nem fog létezni két év múlva (szándékosan mondtam ilyen hosszú időt).
A legújabb gyöngyszem egy önmegvalósító és spanyolviaszt éppen feltaláló honlapjáról:
“...a jövőben több olyan alternatív befektetési lehetőséggel is szeretnélek megismertetni, melyek
átlagon felüli referenciahozamokkal bírnak. Az egyik ilyen terület a teljesen automatizált tőzsdei
szoftverek világa.
Az amerikai .......... brókerház évek óta az automata tőzsdei szoftverek specialistája. A legjobb az
egészben, hogy nem kell semmit sem csinálnod, csak átutalnod a befektetésed és nyomon
követni annak gyarapodását, a brókerház által használt rendszer évek óta olyan jól prosperál,
hogy befektetőiknek a pénzét szinte minden évben megduplázzák.”
Ugy-e értitek? A pénzed megduplázásához csupán annyi szükséges, hogy kiutald azt, aztán a
medence partján üldögélve néha felhívd a brókered és megkérjed őket a szüntelenül áramló
profitok hazautalására!
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Ezt követően igyekszünk visszaadni az életnek a sok jót, amit kaptunk - felhívjuk a Magyar
Nemzeti Bankot és tanácsoljuk nekik, hogy a rendelkezésükre álló Uniós 25 milliárd eurót
ennél a brókercégnél fiaztassák, akik várhatóan megduplázzák a tőkét! Alig két év és
Magyarország már ki is mászott a válságból. Ekkor, minthogy felelősséget érzünk
embertársaink iránt, kapcsolatba lépünk a City Bank-al és a Bank of America-val ugyanezen
ajánlattal. Milyen édes érzés tudatni a sok Wall Street-i fenegyerekkel, hogy nem is lett volna
világválság, ha a tőlük néhány kilométerrel arrébb levő brókercéggel fiaztatták volna a rájuk
bízott pénzeket! És mindehhez csupán arra volt szükség, hogy innen Budapestről (igaz
mindenféle hozzáértés és tapasztalat nélkül, de telis-tele lelkesedéssel) világgá kürtöljük, hogy
semmit nem kell csinálni - csupán hozni egy jobb kalkulátort és számolni a végtelenül áramló
profitokat.
Aztán szól a vekker, felébredek és azt hiszem , hogy csak rémálmom volt! Irány az internet, a
reklámozó cég honlapja és döbbenten látom, hogy nem álmodtam - valóban reklámozzák ezt
a “lehetőséget”!
Kérdésem, hogy a Pénzügyi Felügyelet meddig alszik, meddig hagyja, hogy pancserek
hülyének nézzék és becsapják a magyar publikumot? Ébresztő, mert érik az következő
botránysorozat!
A sikeres tőszdézés két alapeleme: mérhetetlen alázat a piacok iránt és sok éves (VALÓS!)
tapasztalat. Kérdezd meg a Te gurudtól, hogy ő rendelkezik-e mindegyikkel?
Boldog Húsvétot!
TraderBambu
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A TB klub összejöveteleken és webinarokon elhangzottakat semmiféle
módszerrel (audio, video, screenshot, elektronikus, mechanikus, stb.) nem
lehet rögzíteni illetve egyéb fórumokon (nyilvános vagy privát) azokat
előadni TraderBambu előzetes írásbeli engedélye nélkül! A TB alkalmakon
elhangzott aktuális, specifikus stratégiák illetve konkrét kereskedési ötletek
illetve bemutatott eszközök TraderBambu szellemi tulajdonát képezik. Ezek
engedély nélküli felhasználása, mások irányában saját ötletként történő
előadása az idevágó törvények szándékos megszegését jelentik. Ezek
tudomásunkra jutása esetén (eddig jóindulatúan behunytuk a szemünket) a
jövőben haladéktalanul megfelelő jogi lépéseket teszünk és (többek között)
a törvény által lehetővé tett kártérítési igénnyel lépünk fel!
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