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Ingatlan befektetési út

BambuCharts

Nem minden arany,

szervezése Floridába a

hamarosan!

ami fénylik!

jelentkezettek számára
folyamatban van!

Szervusztok!
Ismét itt a nyár és a BambuKlub tagjai közül sokan a jól megérdemelt szabadságukat töltik.
Én magam is két utazás között vagyok éppen és szeretném kihasználni az alkalmat egy gyors BambuAlert
összeállítására.
A részvénypiacokkal kapcsolatban mindenfélét lehet olvasni a “szakértő elemzőktől”, akik általában hetente
változtatják véleményüket a hosszabb távú kilátásokról. Alig egy-két napja jelent meg a médiában, miszerint
“lehetséges, hogy elkezdődött egy korrekció az utóbbi néhány nap visszahúzódásával”. Véleményem nem
változott: a “korrekció” március 9-én kezdődött és magába foglalja az azóta tartó mintegy 40%-os felfutását a főbb
indexeknek. Nem szabad elfelejteni, hogy a fő, hosszútávú trend egyértelműen lefelé mutat. Mi voltunk az elsők,
akik rámutattak arra, hogy az éves chartok letörtek. Teljesen természetes volt egy korrekció a havi chartok
alapján, amit meg is kaptunk - három-négy oszlopnyi felfutás formájában, ami jelentéktelen ha az éves chartokat
nézzük. Az utóbbi hetek manipulációja egyértelmű volt (délelőttönként a DAX futures felsétáltatása). Ehhez
adódott még a befektetési alapok (mutual funds) menedzsereinek pumpálása: közeledett a negyedév vége és az
ő kompenzációjuk nagy része attól függ, hogy a periódus végén (június vége) miképpen áll a Alap. Fölösleges
mondani, hogy mindent megtettek a pumpálás érdekében.
A “rally” szépséghibája továbbá az alacsony és egyre csökkenő volumen. Az mindíg elgondolkodtató, amikor a
papírok ész nélkül száguldoznak - főként ha olyan alacsony forgalom mellett, amire csak Karácsonykor (december
24 és 26-án) van példa az USA tőzsdéin!
Jó pihenést kívánok!
TraderBambu
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ÉR D E KE S S É G E K
STEC
Az feltétlenünl az “érdekességek” kategóriájába tartozik, amikor egy
részvény ára egyetlen swing folyamán a kb. USD3.50-ről kb. 24-re megy
(ez még rendben van, de az nem, ami most következik!). Nos, azt
követően, hogy a papír ára meghétszereződött, a semmiből előjön
Mr.Elemző és rátesz egy BUY! (tehát VENNI!) ajánlatot. Ugy-e értitek?
3.50-nél, 10-nél, 15-nél sehol sem volt a Szakértő Elemző, de 24-nél
ellenállhatatlan vágyat érez arra, hogy tudassa a világgal, ez a részvény
kérem szépen egy nagy BUY!
Aztán a papír ugrik 10%-ot természetesen - majd nagy sell order-ek
kezdenek bejönni. Valaki elad szisztematikusan, nagy adagokban.
“Érdekes!” mondom magamban Egy kis kutatás az interneten és csodákcsodája: a vállalat elnök-vezérigazgatója (CEO) nagy mennyiségben adja
el saját cégének részvényeit! Arra már gondolni sem merek, hogy
Mr.Elemző és a CEO esetleg “kooperál” a háttérben, hiszen ez nem csak
börtönbüntetéssel járó cselekedet, de ráadásul etikátlan is lenne! :-)
Akit érdekel a story, kutakodjon egy kicsit ez interneten!

Goldman Sachs
Persze, nincs mit csodálkozni az alacsony forgalom melletti
manipuláláson, amikor az amerikai kormány/ FED brókerjeként
működő Goldman Sachs-t egyre több nyílvános támadás éri a
nyilvánvaló törvényellenes piaci magatartás (értsd: manipulálás)
miatt. Már Kongresszusi Képviselők fejezik ki felháborodásukat.
Tekintélyes mennyiségű anyag gyűlt össze a témával
kapcsolatosan, amit a jövőben közkinccsé szeretnénk tenni. A
demokraták, élükön Mr.Obama-val mindent megtesznek, hogy
megváltsák a világot - és nem válogatnak az eszközökben.
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NE M M I N DE N A R ANY . . . . . . . . . .
NEM MINDEN ARANY, AMI FÉNYLIK
A soup de jour, akarom mondani az éppen aktuális
magyarországi “hogyangazdagodjunkmegtutira” stratégiát
terjesztők azt állítják, hogy rajtuk keresztül “a világpiaci árnál
olcsóbban” vásárolhatsz aranyat! Hoppá!!!! Ugy-e értjük? Csak
annyi dolgunk marad, hogy nagylelkűen, hazafias érzelmektől
vezérelve felajánljuk szolgálatainkat a Magyar Nemzeti Banknak,
aki rajtunk keresztül sok milliárd dollárért vesz aranyat, az ígért
“világpiaci ár alatt”, majd egyet fordul és lélegzetvisszafojtva figyeli,
amint a világpiacon világpiaci áron a világ többi része tőlünk azt
megvásárolja! Wow! Hiába no, a tudás hatalom! Még néhány
hasonló kör és az ország gazdasági problémáit kisöpörjük!
A dolog szépsége, hogy mindezt MLM-ben (multilevel
marketing részeként), ahol esetleg még féltucatnyi “terjesztő”
élvezheti az égi áldást.
Azt azért nem árt tudni, hogy a világpiacon az aranyérméket
aranyár+1% áron forgalmazzák. Hogy ebbe miképpen fér bele a
“világpiaci árnál olcsóbban” történő vásárlás/újra eladás és a profit
sokfelé történő elosztása? Hmm, sehogy!

CSAK FELFELÉ....
A másik népriogatós városi legenda
szerint az arany ára csak felfelé megy!
Hmmm, ez megint szép lenne ha igaz lenne de sajnos, természetesen köszönő
viszonyban sincs az igazsággal. A mellékelt
chart világosan mutatja, hogy a 70/80-as évek
arany mizériáját követően az arany ára
megfeleződött. És bebizonyosodott, hogy az
arany valóban hosszútávú befektetési eszköz,
hiszen akik a csúcs közelében vásároltak nos azok csaknem 30 évet vártak arra, hogy
nullszaldósok legyenek, legalább
visszakapják az általuk fizetett árat. DE! Ha
figyelembe vesszük az infláció értékét az
arany birtokosok veszteséget szenvedtek el.
Ezek kemény tények (nem az én privát
véleményem!).
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BA MBU C H A R T S
WEBINAR

GOOGLE FORDULÓPONTOK

Terveink szerint július 16. magasságában lesz
megtartva az a webinár, amelynek keretében bemutatjuk
a sokak által várt BambuCharts programunkat.
Hangsúlyozzuk, hogy nem a szokásos futottak-mégkategória software-ről van szó. Aki szerelembe esett a
hagyományos mozgó átlagokkal, MACD, stochastics, stb.
az csalódni fog. Nem őket kívánjuk kiszolgálni. Olyan
programot kreálunk, amelyn ténylegesen segít a
tradingben. Nem csak olyan “indikátorokat”, eszközöket
tartalmaz, amelyek használata ténylegesen nagy eséllyel
segíthet a profitábilis kereskedésben, de élő szkannere
segítségével megtalálhatjuk a stratégiánknak megfelelő
szimbólumokat is. Magyar részvények, ausztrál
részvények, élő forex, ingyenes késleltetett adatok, élő
InteractiveBrokers adatok. MurreyMath, Sqo9,
Pythagorasz Timer, Gann-eszközök. A közeli tervekben
opció charting és pairs trading, szkanner funkciókkal.

A fél ország találgatta mikor kell OTP-t venni/
eladni. Sőt! Még perbe is fogtak külföldi Alapokat,
amiért “leverik az árat”. Pedig az ár csupán a
természet törvényeit követte és rohant az 1250 szint
felé. Aztán megfordult és meg sem állt a 3750-ig.
Tehát a vastag “kék vonalakig” - amelyek előre be
vannak rajzolva.

www.traderbambu.com • email: traderbambuclass@gmail.com
•

JÚLIUS

05, 2009

CO P YR I G H T

A TB klub összejöveteleken és webinarokon elhangzottakat, körlevelekben megjelenteket
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 fentiekben elhangzott/publikált
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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