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Lurdy-házban

A BRÓKERVÁLASZTÁSRÓL
Brókerünk kiválasztása legalább olyan fontossággal bir, mint az általunk
tradingelni kivánt termékek megválasztása. Saját helyzetünktől és céljainktól
függ, ennélfogva nem lehet egyetlen brókert ajánlani mindenki számára.
Vannak azonban alap szempontok, amelyek megértése segithet bennünket a
brókerválasztással kapcsolatos döntés meghozatalában.
- Hozzáférés több, likvid piachoz.
- Hozzáférés többféle termékcsaládhoz (részvények, opciók, futures, forex)
- Real time kereskedési felület (trading platform). A világon jónéhány olyan
bróker kinálja szolgáltatásait, amely “elakadt a fejlődésben” és olyan
platformot ajánl ügyfelei számára, ami 10 évvel ezelőttről maradt fent. Ezek
többsége web-alapú, a bróker honlapjáról inditható és bár első látásra nem
nyilvánvaló, de tulajdonképpen email-ként működik. Saját magunk, saját
trading tevékenységünk lealacsonyitása, ha ilyen platformot használunk! Az
elfogadható felület alap jellemzője a “what you see is what you get!” vagyis
azt kapjuk, amit látunk (élő árak, volumenek és egyéb adatok).

Elég

“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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