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BAMBUNEWS
NEM MINDEN ARANY, AMI
FÉNYLIK MÁSODIK RÉSZ
Szervusztok!
Éppen egy esztendővel ezelőtt hívtam fel a figyelmet egy aggasztó tényre, miszerint egyre
nagyobb mennyiségben bukkan fel a világ különböző tájain a kamu arany (az eredeti cikket itt
mellékelem). Néhány emailt kaptam a témával kapcsolatban (“ez Magyarországon nem fordulhat
elő”, “mekkora nonszensz lenne az cikkben javasolt módszer, tudniillik az arany érme, lapka
megfúrása a valódiság megállapítására”, stb.) Nos, tegnap Hong Kong-ban robbant a bomba:
profi ékszerészek mintegy $280ezer értékben vettek “aranyat”, amiről később kiderült, hogy
kamu.
Szakértők véleménye szerint a kamu arany “nagyon jó minőségű” (értsd: nagyon élethű utánzat,
amelyet a valóditól nehéz megkülönböztetni). A becslések szerint az említett érték mintegy
tízszerese lehet forgalomban csak a hong kong-i ékszerboltokban!
A cikk említést tesz a látszólag tökéletes és valóban színarannyal bevont termékről, amelyek a
valóságban nem más, mint egy komplex, az igazi aranyhoz felettébb hasonló tulajdonságokkal
rendelkező ötvözet. Mindez azt jelzi, hogy a háttérben álló rossz fiúk szofisztikált technológiával
és berendezésekkel rendelkeznek. A kamu arany megkülönböztetése az igazitól vizuálisan illetve
érintéssel nagyon nehéz. Hong Kong egyik legnagyobb ékszerésze, a Luk Fook Group is bedőlt a
kamu aranynak!
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Persze azonnal felmerül a kérdés, hogy mennyi lehet a forgalomban levő kamu arany
mennyisége? Véleményem szerint sokkal több, mint azt gondolnánk. Ne felejtsük el, hogy ha
a hong kong-i profi aranyműveseket sikerült becsapni, akkor az amatőrök milliói gyakorlatilag
teljesen védtelenek egy ilyen helyzetben. Az utóbbi hónapok aranyvásárlási mániája pedig
termékeny táptalajt szolgáltat a “rossz fiúknak”. Meggyőződéem, hogy nagy-nagy botrány
van készülőben “kamu arany fronton”. A szofisztikált szélhámosok hálózata csendesen
alááshatja az aranypiacba vetett bizalmat - és ők is tudják, hogy a jelenlegi helyzet ideális a
céljaik élérésére. Nagyon vigyázzunk, hogy mit vásárolunk “aranyként”!
Linkek:
http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific/view/1096838/1/.html
http://www.cnbc.com/id/40473211/
http://www.traderbambu.com/Site/BambuAlerts_files/Kamu%20Arany.pdf
Jó tradinelést kívánok!
TraderBambu
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A TB Klub összejöveteleken, TB publikációkban (mint például ez a
körlevél), tanfolyamokon és webinarokon elhangzottakat semmiféle
módszerrel (audio, video, screenshot, elektronikus, mechanikus, stb.) tilos
rögzíteni, másolni, továbbítani, sugározni illetve egyéb fórumokon
(nyilvános vagy privát) azokat előadni TraderBambu előzetes írásbeli
engedélye nélkül! A TB alkalmakon elhangzott aktuális, specifikus
stratégiák illetve konkrét kereskedési ötletek illetve bemutatott eszközök
TraderBambu szellemi tulajdonát képezik. Ezek engedély nélküli
felhasználása, mások irányában saját ötletként történő előadása az idevágó
törvények szándékos megszegését jelentik. Ezek tudomásunkra jutása
esetén haladéktalanul jogi lépéseket teszünk és (többek között) a törvény
által lehetővé tett kártérítési igénnyel lépünk fel!
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