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Szervusztok!
Nehany ora mulva indulok az Ujvilagba es meg szeretnek nehany gondolatot papirra vetni!
- Tobbek kerdesere valaszolom: a csutortoki (un. "halado") es penteki (un. "kezdo") TraderBambu
Klubok ezt kovetoen meg jobban ragaszkodnak az eredeti celkituzesekhez. Vagyis a penteki
(Andras altal vezetett) klubok celja, hogy a kezdo szintu traderek megismerkedjenek az altalunk
ajanlott kulonbozo trading platformok, szoftverek, chartok stb. elemeivel, mukodesevel, a
szamlanyitasok rejtelmeivel es hasonlo, technikai jellegu dolgokkal. Minden trading strategiaval
kapcsolatos egyebet a csutortoki napokon targyalunk meg.
A penteki napokon senkinek nem adhatunk velemenyt egyedi reszvenyek, futures, opciok
stb. kereskedesevel kapcsolatosan. Kerek mindenkit, hogy ne hozza kellemetlen helyzetbe a
klubvezetot az altal, hogy egyedi strategiak, opciok, reszvenyek stb. velemenyezesere keri fel! Be
kivanjuk tartani az ide vonatkozo magyar es nemzetkozi jogi szabalyozast. Koszonom mindenki
megerteset!
- Egy masik temarol roviden. Nem szokasom masokat kritizalni nyilvanosan, de sajnos nem lehet
nem eszrevenni, hogy Magyarorszagon a tozsdei kereskedes tanitasat illetoen kezd "eldurvulni" a
helyzet. Olyan szemelyek lepnek fel "gurukent", akik maguk alig nehany honappal korabban meg
azt sem tudtak, hogy mi az a tozsde. A nagyobbik baj az, hogy nyilvanvaloan nem felel meg a
valosagnak amikor mindenfele nonszensz "strategiat" tanitanak a hiszekeny tomegeknek azt
allitva, hogy ok maguk is dollar milliokra tettek szert ugyanazon "strategia" alkalmazasaval. A profi
trader elott vilagos, hogy szemedszedett hazugsag az allitas es egyszeruen becsapjak a
tanfolyamaikra todulo, jelentos tandijat fizeto tomeget. Akik - meg mielott megtapasztalnak
hogy mi is a valosag - buszken meselik ismeroseiknek, hogy "100%-ban sikeres strategiat"
tanulnak, amely sohasem veszit. Ova intek mindenkit ezektol a "guruktol".
Tapasztalat es tudas - ez a ketto tenyezo szukseges az elet barmely teruleten a sikerek eleresehez.
Ez hatvanyozottan igaz a tozsde vilagara. Bar a sikerre es konnyu profitokra ehezo tomeget
konnyen ra lehet szedni a "100% sikeres" ugynevezett "strategiak" tanitasaval (talan a
szegyenteljes becsapas helyesebb kifejezes lenne itt), de nyilvanvalo, hogy az igazsag kiderulese
csupan ido kerdese. Konnyu felismerni a kozottunk leselkedo szelhamosokat, hiszen hianyzik
beloluk a sikeres trading elengedhetetlen kelleke: a piacok elmelyult ismerete, a tradinggel
kapcsolatosan erzett merhetetlen alazat. Az elet magatol is megbunteti a masokat szandekosan
becsapokat - ugyhogy hagyom is ezt a temat.
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(és egy kis ismétlés)
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. A nyári időszak különösen alkalmas arra, hogy teszteljük
frissen szerzett opciós tudásunkat különböző index (vagy egyéb) ETF-ekkel! A június 15-i
commodity tanfolyam pedig egy ujabb eszköztárat adott a kezünkbe!
TRADINGELNI tanulunk - mi nem azt tanitjuk, hogy “csak vegyél-vegyél-vegyél mert
előbb-utóbb úgyis fölmegy!” A tradingelés igenis művészet és ezért különböző stratégiákat
tanulunk, amelyek a különböző piaci viszonyok között bizonyitottan jól működnek. Sok
sikert!
A következő TB Klubnap ideje július 10, csütörtök.
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