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TRADERBAMBU KLUBNAP
Csak egy gyors emlékeztető azzal kapcsolatosan, hogy a TB
Klub következő összejövetele csütörtökön, 2008 október 2án este 6-tól kerül megrendezésre a Lurdy-házban.
Főbb témák:
-Mit csinál a piac – hogyan profitálhatunk a jelenlegi
helyzetben?
- Szemelvények a legutóbbi piaci eseményekkel
kapcsolatosan a magyar “pénzügyi médiában” megjelent
hisztiről, melléfogásokról és nonszenszről.
- A várva-várt nap elérkezett! Bemutatunk két új
segédeszközt, amelyek jelentősen megkönnyítik a trader
életét. Egyikőjük egy scanner, amely bármely adatbázisból
képes megtalálni például az összes szimbólumot, amely a
napi charton a kívánt Fibonacci szint közelében van. Vagy
pl. azonosít dupla top/bottom formációkat, fej-és-vállak
alakzatokat, a trendvonalon tartózkodó papírokat - napi/
heti/havi chartokon, mindezt másodpercek alatt.
-A másik sokkal összetettebb, inkább haladó tradereink
számára ajánlott eszköz: remek charting mellett a scanner
például std. dev. csatornán kívül eső vagy pl. bizonyos
MurreyMath szinteken álló papírok megtalálása - bármilyen
időalapú charton (1 perctől havi értékig) - ha kívánjuk,
folyamatos élő scan-nel és alert-tel! (A jelzéssel
ellentétben, nem mellékelem most a linkeket).
-A nagy érdeklődés miatt kérjük a szokásos pontos
megjelenést!

Egynapos Opciós
Tanfolyamunk pontos
időpontja még nem
ismert, várhatóan
novemberben kerül
megrendezésre.
Jelentkezés:
traderbambuclass @
gmail.com
(a kihagyások nélkül
gépelve).

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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“Ha másfél évvel ezelőtt nem találkozom TraderBambuval, valószínűleg még mindig olyan
tanfolyamokra járok, ahol minden hasznos következtetés nélkül felsorolják a legelcsépeltebb
indikátorokat.
Gyula egészen más színvonalat és tapasztalatot hozott a tőzsdézni tanulók számára, mint ami
itthon eddig fellelhető volt: nem indikátorokat tanít, hanem stratégiákat, kerekedési stílust.
Megismertetett a piacok működési elveivel, a tőzsdei termékek majnem teljes válsztékával és nem
utolsó sorban néhány világviszonylatban is kiváló (ha nem a legkiválóbb) szoftverrel, charting
programmal, kereskedési platformmal.
A nála szerzett tudás bárki számára a lehető legjobb kiinduló pont ahhoz, hogy eligazodjon a
tőzsde világában, megtalálja a saját kereskedési stílusát és sikeres trader legyen.
Másfél éve voltam az első Scaplie tanfolyamon (aztán persze elmentem sorban a többire is, majd
még egyszer az egész sorozatra), és most már „full time" tőzsdézéssel foglalkozom.
Remélem, Gyula még sokáig marad, és jó néhány tanfolyamot tart Magyarországon!
Eszter”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Tavasz

óta veszek részt a klubokon, a tanfolyamaidon és követem nyomon az Alerteket is. Több-

tíz pozíciót zártam már le profittal a stratégiád és az elemzéseid alapján és ezzel párhuzamosan,
alig volt veszteséges kereskedésem. Nagyon szépen köszönöm az eddigieket!

(teljes név)”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Igaz

én még mazsola vagyok ezen a téren, csak kerülgettem eddig a forró kását
mert mint külső szemlélődő bonyolultnak találtam a szoftvereket, de pláne még
melyik indikátort mikor hogyan is használjam.
Ezt kerestem AZ EGYSZERŰSÉGET és azt gondolom megtaláltam.
Köszönöm.
(teljes név)”
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