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TraderBambu Árutőzsde és Spread Tanfolyam
Most hétvégén, 2009. március 8-án, vasárnap kerül megrendezésre a TraderBambu
Árutőzsde és Spread Tanfolyam.
A tanfolyam helyszíne: Griff Hotel, Budapest, XI. ker. Bartók Béla út 152.
Regisztráció: 8 óra 15-től. Kezdés: 9.00 órakor.
Várható befejezés: 18.00 óra
A tanfolyamon, jegyzetelésre is alkalmas tananyagot kaptok.
A terem légkondicionált, ezért könnyű pulóvert érdemes hozni.
Laptopra nem lesz szükség - kéretik otthon hagyni!
Igény szerint ebédet lehet rendelni a reggeli regisztrációnál.
A Hotel menü ajánlata: Csirkemell sonkával, sajttal töltve, kevert saláta, steak burgonya. Ár:
1 800 Ft/fő

Várunk szeretettel Mindenkit!
Üdvözlettel: Szervezők
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CO MM O DI T I E S
Az Árutőzsdei Tanfolyam témája
(délelőtt):
-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,

Adiam condimentum dolor set ahmet

stb.)

-Meats (húsfélék)
-Metals (Fémek, pl. arany, ezüst stb)
-Softs (pl. gyapot, narancslé, kávé, stb).

(folytatás)

-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.
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SP REA D T R A DI NG

Spread Trading (délután)
A Spread Trading számos előnnyel bir,
többek között:
- A hagyományos részvénykereskedéssel
ellentétben nem szükséges helyesen
eltalálnunk az alapkontraktus mozgási
irányát. A fenti esetben pl. számunkra
teljesen mindegy, hogy maga az
Eurodollár felfelé vagy lefelé mozog.
- A spread-ek általában sokkal kisebb
volatilitást produkálnak, mint az alap
kontraktus. Ugyanakkor sokkal erősebb
trendet!
- A két pozició egy szintig hedgeli egymást
- ezt a tőzsdék is elismerik és emiatt
jelentősen alacsonyabb margin
követelményt támasztanak a spread
traderekkel szemben.
- A fenti miatt nagyon vonzó lehet a riskreward (rizikó/profit) arány.
- Spread tradingnél nap végi (end of day)
adatokat használunk.
- Tudta Ön, hogy a professzionális
traderek nagy százaléka spread trader?
- Spread-ek több fajtája létezik
- részvény spreads (másnéven "pairs
trading"), amikor is két különböző

részvényt tradingelünk egymás ellen,
- options spreads (a profi opció traderek
elsöprően nagy százaléka szintén spread
trader)
-hatalmas forgalmat produkálnak az
árutőzsdék spread traderei.
Külön szükséges megemliteni a (főként)
mezőgazdasági termékek tradingjében
megtalálható speciális előnyt, ami nem
más mint a szezonalitás. Nagyjából arról
van szó, hogy a termék (pl. búza,
kukorica, szója stb.) esetében létezik egy
"normál szezonális viselkedés" magyarán előre tudjuk, hogy a kukoricát
mikor vetik, mikor aratják és a különböző
hónapokban várhatóan mekkora igény
lesz rá. Ez az információ, a technikai
elemzéssel karöltve, nagyfokú segitséget
nyújthat annak eldöntésében, hogy
milyen spread poziciót mikor nyissunk
meg. Érdemes egy pillantást vetni az
alábbi táblázatra:
http://web.mac.com/traderbambu/Site/
Spreads.html

