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TraderBambu Club

Az Opciós Tanfolyam

“TraderBambu

A világ legjobbja, a

legközelebbi klubnap:

időpontja 2008

Indikátor” a TOS-ban!

TOS platform

2008 okt. 22, szerda

november 8.

este 6-tól a Lurdy-

újdonsága: “forex
opciók”!

házban

A múlt pénteken a Haladó Klub tagjainak mutattam egy listát (mintegy 25 szimbólummal) - azon
papírokkal, amelyek véleményem szerint készen állnak arra, hogy (esettől függően) mintegy
30-50%-t fussanak. A rájuk vett call opciók várható hozama ennek a többszöröse lehet.
Hangsúlyozom, hogy nem “saccra vagy szubjektív véleményre” alapul a lista - hanem objektíven
mérhető valószínűségre, a tanult szabályokat hangosan ismételve, a gyakorlatba átültetve. Nem
“Hát ez szerintem fölmegy!”-re, hanem megmondva (tanítva!), hogy miért fog felmenni, hol a
belépő és mi lesz a méltányos target (mindkettő centnyi pontossággal). Ennél többet egy tanító
nem adhat a tanítványainak.
Megbízható forrásokból tudomásunkra jutott, hogy bizonyos magyarországi tőzsde klubok
vezetői a hozzájuk forduló, érdeklődő tanítványaiknak lekicsinylő, ócsárló hangnemben
beszélnek a TraderBambu tanfolyamokról illetve a Klubokban folyó munkáról UGYANAKKOR
sajár maguk is (suttyomban) a mi honlapunkra járnak információért a piaci helyzettel
kapcsolatosan (no comment)!
A TBKlub összejöveteleket rendszeresen látogatók érdekeit figyelemve véve ezentúl nem fogunk
élő, valós idejű trading tanácsot adni a honlapunkon keresztül illetve TBAlerts formájában.
Néhány nap késéssel fogjuk feltenni az ajánlott kereskedéseket a honlapra - miután a Klubba
járók megismerkedhettek velük. Kidolgozás alatt áll egy olyan rendszer, amely a jövőben
biztosítani kívánja a TB trading ajánlatok élőben történő, kontrollált terjesztését.
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HE D G E F U N D
A világsajtót is bejárta egy ízig-vérig valódi trader, sikeres hedge fund manager nyílt levele,
amelyben röviden összegzi véleményét a piacokról illetve a résztvevőkről. Azonosulok vele sok
tekintetben. Itt egy link, amely a magyar sajtóban is megjelent, rövidített változathoz vezet.
http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=2&i=104515
Az angolul tudók pedig innen tölthetik le az eredeti levelet teljes hosszában.
http://www.portfolio.com/html/assets/AndrewLahdeFarewell.pdf
Ne felejtsétek, hogy az ünnepek miatt szerdán találkozunk legközelebb, a szokott helyen, este
hatkor.
Jó tradingelést kívánok!
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