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GYORSHIREK

TRADERBAMBU KLUBNAP ÉS TANFOLYAM
Csak egy gyors emlékeztető azzal kapcsolatosan, hogy a TB Klub
következő összejövetele 2008 június 5-én, csütörtökön este 6-tól
kerül megrendezésre a Lurdy-házban.

Közkivánatra ismét
aktiváltuk a régi
honlap “Fórum” részét.
Elérhető a jelenlegi
honlapunkról a FORUMra kattintva. A fő cél,
hogy megkönnyitse a
TB Klub tagjai számára
az egymás közötti

Főbb témák:

kommunikációt illetve
a tradinggel
- Commodities/ futures és részvény chartok elemzése.

- Mit csinál a piac – hogyan profitálhatunk a jelenlegi helyzetben?

kapcsolatos témák
megvitatását.

- Opciós stratégiák gyakorlása konkrét példákon. Felkészülés a nyári
“unalmas, oldalazó” piacra, amikor általában a longok is veszitenek,
a shortok is veszitenek – mert a “trend” max. 2 napig tart. A
megfelelő opciós stratégiát alkalmazók az egyetlen nyertesei az
“unalmas időszakoknak”. Hagyjuk a frusztrációt a trendmozgást
keresők számára! :-)

- Folytatjuk a megkezdett sorozatot: részleteiben vesézünk ki egy
opciós stratégiát (és a résztvevők az idevágó slide show-t kapják
ajándékba).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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GO ND OL A T OK A NY ÁR R ÓL
Itt a nyár.........
és a potenciálisan “unalmas” trading szezon.
Persze, ebben a businessben semmi sem biztos, de az
igen, hogy hamarosan az összes nagy befektetési alap
kezelő és hedge fund manager megkezdi jól
megérdemelt (és hosszú) nyári szabadságát.
Mit is jelent ez számunkra? Jelentősen
alacsonyabb volument és volatilitást. Jönnek azok a
napok, amikor a (komputerizált) program trading
hiányában az ES futures talán öt pontot sem mozog
intraday - ez az, amit egyszerűen döglött piacnak
hívunk. Ilyenkor fordul elő, hogy semmilyen elemzés
nem működik. Ha long megyünk - veszítünk, ha
short megyünk - veszítünk, mert a trendek 1-2 napig
tartanak csupán. Azok csinálnak profitot, akik az
elmúlt csütörtöki Klubnapokon tanított opciós
stratégiákat alkalmazzák (pl. Iron Condor és a
Módosított Pillangó).
Maga a Piac is középtávú Fibonacci szintekhez
közeledik, ami továbbá előrevetíti az oldalazó mozgás
megérkezését. Nem véletlenül küldöm mellékelve az
összefoglaló-emlékezteő slide show-t az ETF-ekkel

kapcsolatosan. A nyári időszak különösen alkalmas arra, hogy
teszteljük frissen szerzett opciós tudásunkat különböző index (vagy egyéb)
ETF-ekkel!
Június 15-én pedig az új tanfolyam az árutőzsdei termékekkel
kapcsolatosan kerül megrendezésre. Ez is egy ujabb eszköztárat ad a
kezünkbe!
TRADINGELNI tanulunk - nem azt tanuljuk, hogy a világtörténelem
egyik legnagyobb bull marketjén “vegyünk-vegyünk-vegyünk mert előbbutóbb úgyis fölmegy”. Különböző stratégiákat tanulunk, amelyek a
különböző piaci viszonyok között jól működnek. Sok sikert!
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ÁR U T ŐZSDEI TANFOLYAM

Commodities Tanfolyam
Tekintettel a mutatkozó igényre egy Árutőzsdei
Tanfolyamot hirdetünk meg feltételes időponttal 2008
június 21, szombatra (ennek megtarthatósága függ az
amerikai utazásomtól). Ha ez ütközik a repülésemmel,
akkor az időpont egy héttel előbbre jön, június 14-re.
Végleges dátum néhány napon belül várható.
A tanfolyam témája:
- Árutőzsdei termékek, Árutőzsdék és szerepük,
összehasonlitásuk a részvénypiacokkal.
- Cash/ Forward/ Futures kontraktusok és ezek
kapcsolata egymással
- Hedging, spekuláció és többkontraktos stratégiák
- Technikai és Fundamentális analizis
- Futures terminológia.
- Interest Rate Futures (Kamattermékek).
- Stock Index Futures (Index termékek pl. YM, ES )
- Foreign Currency Futures (Deviza futures, pl.
euro, stb.)
- Energies (Energia futures, pl. kőolaj, földgáz, stb)
- Grains (Gabonafélék, pl. kukorica, búza, szója,
stb.)
- Meats (húsfélék)
- Metals (Fémek, pl. arany, ezüst stb)

- Softs (pl. gyapot, narancslé, kávé, stb)
- A különböző futures kontraktus fajták főbb jellemzői,
egyedi részletek, amelyekkel a tradernek tisztában kell
lennie!
- Futures options. A Földkerekség legprofitábilisabb
trading lehetősége: futures opciók! Floor és
elektronikus trading, jellemzők.
- Minden ,amit a határidős piacokról tudnunk
szükséges, mielőtt ténylegesen elkezdünk kereskedni.
- Bonusz anyagként pedig alapjaiban megismerkedünk
az un. “árutőzsdei spread tradinggel” (ami nem
összekeverendő az opciós spread kereskedéssel!). A
tanfolyam eme része korábban egy teljesen önálló
tanfolyam anyagát képezte (lásd következő oldal).
- Kérjük a jelentkezéseket az alábbi email cimre
mihamarább eljuttatni:
traderbambuclass@gmail.com
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SP REA D T R A DI NG

A Spread Trading számos előnnyel bir,
többek között:

- részvény spreads (másnéven "pairs
trading"), amikor is két különböző
részvényt tradingelünk egymás ellen,
- A hagyományos részvény kereskedéssel - options spreads (a profi opció traderek
elsöprően nagy százaléka szintén spread
ellentétben nem szükséges helyesen
trader)
eltalálnunk az alapkontrakt mozgási
- hatalmas forgalmat produkálnak az
irányát. A fenti esetben pl. számunkra
árutőzsdék spread traderei. Külön
teljesen mindegy, hogy maga az
szükséges megemliteni a
Eurodollár felfelé vagy lefelé mozog.
mezőgazdasági termékek tradingjében
megtalálható speciális előnyt, ami nem
- A spreads általában sokkal kisebb
más mint a szezonalitás. Nagyjából arról
volatilitást produkálnak, mint az alap
van szó, hogy a termék (pl. búza,
kontrakt. Ugyanakkor sokkal erősebb
kukorica, szója stb.) esetében létezik egy
trendet!
"normál szezonális viselkedés" - A két pozició egy szintig hedgeli egymást magyarán előre tudjuk, hogy a kukoricát
mikor vetik, mikor aratják és a különböző
- ezt a tőzsdék is elismerik és emiatt
hónapokban várhatóan mekkora igény
jelentősen alacsonyabb margin
lesz rá. Ez az információ, a technikai
követelményt támasztanak a spread
elemzéssel karöltve, nagyfokú segitséget
traderekkel szemben.
nyújthat annak eldöntésében, hogy
milyen spread poziciót mikor nyissunk
- A fenti miatt nagyon vonzó lehet a riskmeg. Érdemes egy pillantást vetni az
reward (rizikó/profit) arány.
alábbi táblázatra:
- Spread tradingnél nap végi (end of day)
http://web.mac.com/traderbambu/Site/
adatokat használunk.
Spreads.html
- Tudta Ön, hogy a professzionális
traderek nagy százaléka spread trader?
- Spread-ek több fajtája létezik

