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Szervusztok!
Remélem, hogy élvezitek a nyarat!
Röviden a tervezett floridai ingatlanos kirándulással kapcsolatban: a helyszíni nyomozásom alapján
világos, hogy az ingatlanpiac még messze van attól, amit bottom-nak lehet nevezni! Figyelembe véve a
befektetni szándékozó társaink igényét az a véleményem, hogy a kirándulás néhány hónappal történő
elhalasztása indokolt! A részletekkel hamarosan jelentkezem.
Meglepetéssel látom, hogy a magyar (és európai) média tele van a “jövő hónapban vége lesz a
recessziónak” (szó szerint!) típusú cikkekkel. Örvendetes, hogy ilyen pontossággal meg tudják ezt
állapítani - kár, hogy nem jelezték a recesszió eljövetelét! :-)
A részvénypiacok felfutását megállították a főbb Fibo szintek (ezt nem említik sehol). A tegnapi nap
forgalma december 26-óta nem volt ilyen alacsony, mégis felfelé zártak a főbb indexek. Hamarosan
bemutatom az anyagot, amelyet a Goldman Sachs piaci turpisságaival kapcsolatban sikerült beszerezni!
Rendkívül érdekes és tanulságos.
A BambuCharts nagy ütemben készül annak ellenére, hogy a kódon dolgozó társunk, Zsolt ezen a
hétvégén fogad örök hűséget kedvesének. Innen is nagyon sok boldogságot kívánunk!
Én úton vagyok a hó végéig (elnézést a megválaszolatlan emailekért), aztán fejest ugrunk a munkába.
Jó tradingelést/pihenést kívánok!
TraderBambu
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A TB klub összejöveteleken, TB publikációkban és webinarokon
elhangzottakat semmiféle módszerrel (audio, video, screenshot,
elektronikus, mechanikus, stb.) nem lehet rögzíteni, másolni illetve egyéb
fórumokon (nyilvános vagy privát) azokat előadni TraderBambu előzetes
írásbeli engedélye nélkül! A TB alkalmakon elhangzott aktuális, specifikus
stratégiák illetve konkrét kereskedési ötletek illetve bemutatott eszközök
TraderBambu szellemi tulajdonát képezik. Ezek engedély nélküli
felhasználása, mások irányában saját ötletként történő előadása az idevágó
törvények szándékos megszegését jelentik. Ezek tudomásunkra jutása
esetén (eddig jóindulatúan behunytuk a szemünket) a jövőben
haladéktalanul megfelelő jogi lépéseket teszünk és (többek között) a
törvény által lehetővé tett kártérítési igénnyel lépünk fel!
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