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A világ legjobbja, a
TOS platform
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újdonsága: futures
opciók!

Lurdy-házban

INDIKÁTOROK
Folyamatosan kapom az emaileket ugyanazon kérdéssel: “a chartokon milyen
eszközöket és indikátorokat érdemes használni, amelyek megbizhatóan
működnek bármely piacon?” Nos, a hangsúly a “bármely piacon” kifejezésen
van. Magyarán bullish, bearish, oldalazó és volatilis. Minden további
kommentár nélkül itt a listája annak, ami ténylegesen működik bármely
piacon, bármely alaptermékre:
- Pyratool, - Andrew’s Pitchfork, - Square of Nine, - Intraday Pivots,ots- egy jó momentum indikátor (pl. az általunk favorizált Blau-féle Ergodic),
- MurreyMath, -Support/ Resistance szintek, - Helyesen berajzolt
trendvonalak, - Fibonacci szintek, - Standard Deviation csatornák, - az
általunk tanitott három geometriai formáció, - Dupla top/ Dupla bottom
divergenciával (a leckében vázoltak szerint), - Többszörös Time Frame
használata.
- Ha valaki látott már hosszú távon profitábilis hedge fund managert, aki
“mozgó átlagokkal” és egyéb nonszenszszel kereskedik az kérem, hogy
jelezze felém!
- A tömegek hosszú távon nem sikeresek, veszitenek. Legjobb megtudakolni,
hogy ők milyen indikátorokat használnak - és nagy ivben elkerülni ugyanezek
használatát!

“Ne keverjük össze a bull
market-et az ésszel! A bull
piacon minden működik,
minden stratégia, minden
indikátor, minden mozgó
átlag. Hiszen közös az
alapvető jellemzőjük: venni,
venni, venni - mert a piac
úgyis feljebb megy!” Az
első fordulópont, majd az
ezt követő oldalazó
mozgás megtizedeli a
bullokat.
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CHAR T S
EURO
A régóta pumpált Euro-US
dollár pár legalább is rövidtávon
egy tipikusan kifulladt mozgás jeleit
mutatja. A napi charton jól látható
egy dupla top - bearish
divergenciával. A tegnapi nap
folyamán láthattuk a chatroomban
élőben, ahogy “megugrasztották”
az eurót, kivették az előző swing
high fölé elhelyezett stoppokat, de
az ár nagyon fáradt és ahogy az
várható volt visszaesett a trendvonal
alá (a chatroomban a 48R chart
mutatott egy gyönyörű klasszikus
háromszöget egy meghiúsult
kitörési kisérlettel).
Belépés a tanultak szerint. Ha a
short folytatódik, első target a 153.8
szint. Számitsunk arra, hogy az
euro nagyokat pottyanhat innen.
Kevésbé tapasztalt tradereknek
ajánlott long bear (put) spread
nyitása az FXE-re (amely a euro
ETF-je).
Jó tradingelést!
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