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A Haladó Tanfolyam
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A világ legjobbja, a
TOS platform
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csütörtök este 6-tól a

újdonsága: futures
opciók a jövő héttől!

Lurdy-házban

TB HALADÓ TANFOLYAM
Várhatóan 2008. április 26-án, szombaton kerül megrendezésre, a Haladó
Technikákat ismertető tanfolyam.
A tanfolyamot, olyan gyakorló kereskedőknek ajánljuk, akik szeretnének tovább
fejlődni és megismerni haladó trading technikákat, amelyek nagy része
Magyarországon egyedül itt sajátítható el. TraderBambu saját kereskedéseinek
többségét ezekre a technikákra építi.
Főbb témák:
- MurreyMath
- Square of Nine
- Gann Square
- Harmonic Levels
- Bradley
- Fibonacci és helyes berajzolása
- Haladó rajzeszközök
- “Bambulator” (avagy matematikai valószinűségen alapuló trading)
A fentiekről előzetest a TraderBambu Klubokon lehet megtudni.
Tanfolyam helyszíne: Lurdy-ház, I. emelet - Sikermix Kávézó és Konferencia Terem
Kezdés: reggel 9 óra, várható befejezés 18 óra.
A tanfolyam díja: 40.000,-Ft Fizetni a klubokon, illetve a tanfolyam helyszínén lehet.

“A legtöbb pénzt sohasem
akkor csináltam, amikor
gyorsan reagáltam egy
feltételezetten ‘sürgős’
trading szituációra. Éppen
ellenkezőleg: heti vagy havi
chartok alapján
megvártam , amig olyan
helyzetet találok, ami
ismerős és bizom benne.
Aztán brutálisan lecsaptam
és élvezettel néztem, ahogy
a piac megjutalmaz.”

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

april 9, 2008

BR ÓKE R ÜN K K IVÁL ASZTÁSÁR ÓL
Brókerünk kiválasztása legalább olyan

nem élő adatokat szolgáltató

nyissunk számlát. Röviden

fontossággal bir, mint az általunk

platformot használunk.

összefoglalom a szempontokat.

tradingelni kivánt termékek

- Ehhez szorosan kapcsolódik a

- Ha célunk sok nemzetközi piacon

megválasztása. Saját helyzetünktől és

beküldött order végrehajtásának

való jelenlét, akkor IB a helyes

céljainktól függ, ennélfogva nem lehet

sebessége. Ha megnyomtuk a BUY

választás (kereskedhetünk az USA,

egyetlen brókert ajánlani mindenki

vagy SELL gombot, maximum (és

Kanada, Ausztrália, Honk Kong,

számára. Vannak azonban alap

hadd hangsúlyozzam, hogy

D.Korea, jónéhány európai ország

szempontok, amelyek megértése

maximum) fél másodpercen belül

mintegy hatvan tőzsdéjén).

segithet bennünket a brókerválasztással

tudnunk kell, a trade részleteit. Tehát - Ha index futures-el kereskedünk

kapcsolatos döntés meghozatalában.

mégegyszer: a trading beküldése +

napon belül aktivan (daytrading),

- Hozzáférés több, likvid piachoz.

trading végrehajtása (execution) +

akkor szintén az IB ajánlott.

- Hozzáférés többféle termékcsaládhoz

visszaigazolás = fél másodperc.

(részvények, opciók, futures, forex)

- Ha az USA opciós piacain

-

kereskedünk, akkor a TOS

- Real time kereskedési felület (trading - A bróker cég által felszámitott jutalék

(ThinkorSwim) felület verhetetlen a

platform). A világon jónéhány olyan

két komponensből áll. A tőzsde maga

sokoldalúságában,

bróker kinálja szolgáltatásait, amely

felszámit valamit a náluk tradingelt

megbizhatóságában, nem véletlenül

“elakadt a fejlődésben” és olyan

papirokért, ezenkivül a brókercég

választották a Világ legjobb opciós

platformot ajánl ügyfelei számára,

felé is fizetnünk kell a végrehajtás

kereskedési felületének és a TOS-t a

ami 10 évvel ezelőttről maradt fent.

szolgáltatásáért, a platform

legjobb opció brókernek. Ne felejtsük

Ezek többsége web-alapú, a bróker

használatáért. 2008-ra tipikus adat ,

el, hogy a TraderBambu Klub tagjai

honlapjáról inditható és bár első

hogy nem fizetünk többet, mint fél

speciálisan alacsony jutalékot

látásra nem nyilvánvaló, de

centet (USD) részvényenként illetve 3

fizetnek (USD1.25 per kontraktus)

tulajdonképpen email-ként működik.

USA dollárt egy opció kontraktusért.

mindamellett, hogy a platform és az

Saját magunk, saját trading

A platform használata pedig

élő adatok a tőzsdéről ingyenesek.

tevékenységünk lealacsonyitása, ha

természetesen ingyenes. Ha ennél

-

ilyen platformot használunk! Az

többet fizetünk, a brókert tesszük

- Forex-el és részvénynyel történő

elfogadható felület alap jellemzője a

gazdaggá! Majd figyeljük meg a

kereskedéshez mindkettő egyformán

“what you see is what you get!”

havi/ éves elszámoláskor, hogy

ajanlható.

vagyis azt kapjuk, amit látunk (élő

mennyi a mi profitunk és mennyi

-

árak, volumenek és egyéb adatok).

brókerdijat fizettünk ki!

Mielőtt végső döntést hozunk, ajánlatos

Elég nehéz a tradingelés, nem

mindkét felülettel legalább alapszinten

szabad még jobban megneheziteni

Sok kérdést kapok azzal kapcsolatban,

megismerkedni. A honlapokról a két

azzal, hogy idejétmúlt, nyomorult,

hogy az általunk preferált két bróker

platform ingyenesen letölthető és

nehezen kezelhető, nem megbizható, (InteractiveBrokers illetve
ThinkorSwim) közül melyiknél

tesztelésre (“demo”) szabadon
használható.

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

april 9, 2008

CHAR T S
ISRG
ISRG egy Nasdaq 100-ba
tartozó részvény (jó volumen,
opciók).
A mellékelt heti chart főbb
jellemzői között a legszembeötlőbb
a dupla top negativ divergenciával
(nincs sárga pötty a második
csúcson). Az ADX is alacsony jelezvén, hogy hamarosan
jelentősebb mozgás megkezdése
vártható.
Belépés a tanultak szerint.
Jó tradingelést!
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