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TraderBambu Club

Új Középhaladó

Nem léteznek “csoda stratégiák”! Ár és

Legközelebbi klubnap:

Tanfolyam időpontja

momentum és kettejük viszonya a

2008 szep. 18, csütörtök

2008 szeptember 27-28.

mérvadó. Minden más csak eltereli a

este 6-tól a Lurdy-

figyelmed az igazságtól - és ezért

házban

keményen megfizet mindenki, aki mást
vár! Azt tradeld, amit látsz!

A szerdai (szeptember 10.) BambuNews beharangozójában jeleztem, hogy a csütörtöki Klubnap
programjában “Külön hangsúly a devizák és az arany/ezüst elemzésén!”
Nos, ez így is történt. Részletesen beszéltünk arról, hogy a devizák közül főként az ausztrál dollár
és a brit font készen áll egy nagyot futni az USA dollár ellen (a napi charton). Valamint, hogy az
arany szintén készen áll a bounce-ra. “Aranyjátéknak” az ABX-re (Barrick Gold) történő call opció
vásárlására hívtam fel a figyelmet. A devizák esetén a nem régen tanult FX opciókat javasoltam.
Mint tudjuk tegnap az ABX nem kevesebb, mint 11%-t emelkedett egyetlen nap alatt! Az általunk
vásárolt 2009 januári call opciók értéke 70%-t ment fel. Az említett két deviza is nagyot mozdult a
tervezett irányban.
Gratula mindenkinek, aki időben beszállt! Target illetve kiszállás az elmondottak/tanultak szerint.
Stresszoldó mulatságként javaslom, hogy olvassátok el a hétfői médiában azt a sok halandzsát,
amit az elemzők firkálnak majd össze és utólag “megmagyarázzák” (naná, majd előre!) , hogy az
arany/ euró/ aussie dollár stb. miért emelkedik és az USA dollár miért indult meg lefelé.
Egyszerűen nem értik, hogy rossz helyen kapirgálnak.
A lényeg, hogy ismét jó szituációkat találtunk és türelmesen megvártuk a kialakulásukat.
Kellemes hétvégét mindenkinek!
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Heti és napi charton is -4 stddev-nél álldogált az ABX és készen volt a hirtelen bounce-ra.
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