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GYORSHIREK
“OLCSÓ RÉSZVÉNY”
Tegnap egy szomorú hangú emailt kaptam. Valakitől, aki annak idején elvégzett egy “guru” által
tartott tőzsdetanfolyamot Budapesten. És az ott hallottakat követve ma pénzügyi tragédia
küszöbén áll.
“Penny stocks”, “filléres részvények”, ahogyan sokan hívjak a gyakorlatilag érték nélküli,
egyszázad, ezred cent vagy még kevesebb értékű részvényeket. És ezek vételére még
úgynevezett “stratégiát” is tanítanak! Nonszensz!
A TraderBambu Klubban mi más kifejezést használunk rájuk: “szemét”. Kivétel nélkül minden
tanfolyamon többször is a szájába rágom a hallgatóknak, hogy szemetet (máshol: “filléres
részvényeket”) soha, semmilyen körülmények között ne vegyenek! Annak ugyanis alapos oka van,
ha egy részvény kevesebbet ér, mint az a papír, amire rányomtatták! Egy millió különféle oka
lehet ennek, nem megyünk most bele a részletekbe.
Az már csak hab a tortán, hogy illik ismerni (ismertetni?) annak a tőzsdének csínját-bínját, ahol
tradingelünk (vagy amiről tanítunk).
Mert a “vegyél aztán reménykedj abban, hogy egyszer feljebb megy” sok mindennek nevezhető,
de tradingelésnek semmiképpen sem!
Fear and greed - félelem és kapzsiság vezérli a tőzsdei kereskedőket.
Alig néhány nappal ezelőtt kiküldött körlevelemben azt írtam, hogy Magyarországon hozzá nem
értők hada tanítja a tőzsdézést alapos szakmai tapasztalat és tudás nélkül (tisztelet a kicsiny
százaléknyi kivételnek). És azt is írtam, hogy “hamarosan nyilvános probléma lesz
Magyarországon a sok hozzá nem értő, pancser tőszdeoktató helyzete” és “a Pénzügyi Felügyelet
meddig alszik, meddig hagyja, hogy pancserek hülyének nézzék és becsapják a magyar
publikumot? Ébresztő, mert érik a következő botránysorozat.”
Ma egy lépéssel közelebb kerültünk ehhez!
Mérhetetlen alázat és sok (valódi) tapasztalat! Úgy-e ismerős?
Mellékelve küldöm az illető levelét és köszönjük neki, hogy igyekszik felhívni a problémára a
figyelmet, azt remélve, hogy mások elkerülik ugyanezt a hibát!
Jó tradingelést kívánva,
TraderBambu
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“FIL LÉ R ES R É S ZV É NY ”
“Azért írom le a történetemet, mert úgy gondolom más is tanulhat belőle. Érdemes lehet megosztani minél több
emberrel. Íme:
.......... Így gondoltam, hogy előveszek egy pofonegyszerűnek tűnő, egy tanfolyamon tanult stratégiát (Beszúrás
TraderBambutól: Figyelem: NEM a TraderBambu tanfolyamról van szó!) Kevés pénzt kockáztat benn az ember
(látszólag), így nem lehet sokat bukni, de sokat nyerni sem. A stratégiát "filléres vásárlás" néven becézték a
nevezett tanfolyamon.
Az elmélet nagyon egyszerű: keress egy olyan részvényt aminek árfolyama centekben mérhető, van forgalma, és
néhány centeket ugrál fel-le az árfolyama. Vegyél belőle néhány száz dollárért amikor lent van, utána add be az
ordert kicsit feljebb (1-2 cent) és várj. Ezt tettem tavaly decemberben.
Incrediblecharts-ban kerestem olyan papírokat aminek az ára kevesebb mint 1 cent (ilyenből az Ausztrál Tőzsdén,
az ASX-en 320db körül van) és az átlagos napi forgalmuk nagyobb mint 2-3000 AUD, hogy ne én mozgassam az
árfolyamot a száz dolláros vásárlásommal. Emellett még legyen mozgása is a papírnak. Kiszúrtam 2-3-at, egyből
sikerült is vásárolnom 100.000 darabot 0.1 centért darabját, tehát 100 dollárért.
Sajnos nem voltam elég körültekintő. A papír is azóta is megvan, a sell orderrel, de nem foglalkoztam vele.
Tegnap kaptam egy telefonhívást az Interactive Brokerstől. Közölték, hogy április 29-ig 100.000 (azaz százezer)
dollárt kell befizetnem a nálam lévő BCSCA részvény miatt, azaz darabonként 1 dollárt. Kértem, hogy ezt írásban
is közöljék. Egy részlet abból, amit kaptam:
"As discussed over the phone just now, your holding of 100,000 BCSCA requires you to make payments of A$2 /
share - with the next upcoming payment due date being 29 Apr 09, and the next one on 21 Jan 10 (that means on
29 Apr 09, you will be required to contribute A$100,000 for your holding, and if you continue to hold your position,
you will be required to contribute A$100,000 on 21 Jan 10 under the current structure of BCSCA)."
Először azt hittem, hogy félreértettem valamit. Aztán ahogy írásban is láttam, azt gondoltam valaki szivat.
Aztán elkezdtem utánaolvasni a háttérnek. Kiderült, hogy a részvény, amit vettem egy úgynevezet "partly paid"
papír. Kibocsájtáskor (és utána a tőzsdén vásárláskor) csak az ár egy részét kell kifizetni, majd előre
meghatározott időpontokban az ár maradék részét. Ez a két időpont 2009 április 29 és 2010 január 21 és az
összeg időpontonként 1-1 dollár részvényenként. Tájékozatlanul vásároltam!
Most megnéztem az ASX weboldalán, amit vásárlás előtt kellett volna megtennem: http://www.asx.com.au/asx/
research/companyInfo.do?by=asxCode&asxCode=BCS
Itt egy (nem túl szembetűnő) legördülő menüben valóban szerepel, hogy a részvény "partly paid".
Azokkal szeretném ezt megosztani, akik hasonló tanfolyamokon hasonló stratégiákat tanulnak és ismeretlen
részvényeket vásárolnak. Kérem, hogy vegyék ezt komolyan. Még a top 500-ban (All ords) is szerepel olyan papír
(MAFCA), amiről úgy tűnhet, hogy egyszerű részvényként lehet megvásárolni ASX-en, miközben vételkor
valójában a vételárnak csak részét fizeti ki az ember. Vásárláskor IB-nél TWS-ben erre egyébként semmi
figyelmeztetés nem jelenik meg.
Ha elköveti a hibát az ember, akkor látszólag egyszerű megoldás lehetne az, hogy túlad a papíron. Ez csak a
látszat. Kinek kell egy olyan papírból több százezer vagy millió darab aminek darabjáért utánna 1-2 dollárt kell
majd fizetnie? BCSCA-val idén január óta gyakorlatilag nem volt kereskedés ASX-en. Márciusban volt 1 nap, hogy
valaki vásárolt. Eladói oldalon persze több millió papír áll sorban. Április 29-én kb 270 millió dollárnyi követelése
lesz hasonló kiskereskedők felé a cégnek mint én. A 100 dollárt kockáztató stratégiából így lesz 100.000-es
veszteség!
Ennyi volt a történet. Ha jónak látod, kérlek osszad meg a többiekkel is!”
(teljes név)
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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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