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TB KÖZÉPHALADÓ TANFOLYAM
Szeptember 27-28-n kerül megrendezésre a sokak által várt Középhaladó Tanfolyam. Kérünk
mindenkit, hogy írásban jelezze részvételi szándékát! Részletes info: traderbambuclass@gmail.com

RÖVID REAGÁLÁS NÉHÁNY BEÉRKEZŐ KÉRDÉSRE:
“ANGOL FONT”
Van egy meglepő hírem: olyan valuta/deviza, hogy “angol font” a valóságban nem létezik! Csak a magyar nyelvben
ismerik így. A hivatalos (és a nagyvilágban mindenütt alkalmazott) elnevezés: brit font (British Pound vagy másképpen
Great Britain Pond). A futures szimbólum emiatt GBP. Aki nem hiszi, annak javaslom, hogy legközelebbi skóciai útján
az utcai járókelőktől kérdezze meg, hogy hol lehet váltani “angol fontot” (“English Pound”), de ne lepődjön meg, hogy
mit kap cserébe! :-)

“KERESKEDTEM EGY PUT OPCIÓT” (vagy “Megléptem egy put opciót”, stb stb).
A fentihez hasonló kijelentésekkel gyakran találkozik az ember a különböző trading fórumokon. Azonnal létszik,
hogy igazi amatőr (most a szó rossz értelmében) van dolgunk. Aki ugyanis tud valamit is az opciókról, annak számára
nem világos, hogy az illető
- nyitott egy long put opciót?
- nyitott egy short put opciót?
- lezárt egy long put opciót?
- lezárt egy short put opciót?
Tartózkodjunk a pongyola stilustól, a félrevezető szavak és kifejezések használatától!
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“T R A DE R B A MB U I NDI KÁTOR ”
“TRADERBAMBU INDIKÁTOR” A TOS-ban!
A Think or Swim (TOS) trading platform elismerten a legjobb opciós kereskedési felület a világon. Sok
professzionális trader használja részvénykereskedésre is. Munkánk és az általunk tanított trading technikák
elismerését jelzi, hogy hamarosan a TOS szoftverben láthatjuk viszont egyik kedvenc technikai indikátorunkat (az
általunk megálmodott és használt formában), amihez nagyon sokan hozzászoktunk brutálisan jó jelzései miatt.
Fenomenális dupla top/bottom szignálokat és a trend végét jelzi, ezenkivül a Scalpie stratégia alapvető entry
(belépő) indikátora. 16 éves tapasztalatom szerint, ez a valaha is létezett legjobb momentum indikátor. A tegnap
kapott email alapján a programozók közel vannak a munkájuk befejezéséhez, hamarosan kezdődhet a tesztelés,
majd azt követően mindenki számára hozzáférhetővé válik a TOS-ban! Alleluja!
:-)
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EL LI O T T W A V E S
“MŰKÖDIK AZ ELLIOTT WAVES?”
Jónéhányszor feltették mostanában ezt a kérdést. Válaszként rámutatok arra, ami a Haladó Tanfolyamon anyagában is
szerepel évek óta. “Elliott Wave használatát nem ajánljuk, mert rendkívül szubjektív és nincs két trader, aki azonos módon
alkalmazná azonos időben!”. Semmi köze nincs az “azt tradingeld, amit látsz” filozófiához. Valószínűleg néhány trader
sikerrel használja - de nem több (az egész világot beleértve). A probléma az, hogy 10 traderből 10 teljesen másként
alkalmazná illetve rajzolná fel a chart-ra. Utólag jól mutat - de valós idejű értéke nagyon alacsony.
Minden további kommentár nélkül: ha valaki mutat nekem 2 tradert, aki azonos módon rajzolja fel az Elliott Wave-t,
akkor annak cserébe mutatok egy rózsaszín zsiráfot, amely a Váci utcában fagylaltozik. Azonosak az esélyek. Ennyi!
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