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Nem minden arany, ami fénylik!
A TraderBambu Klubban néhány héttel ezelőtt (Magyarországon először) már beszéltünk
egy jelenségről, ami meglehetősen nyugtalanító kell, hogy legyen mindenki számára, aki
fizikai aranyat vásárolt/vásárol vagy szándékozik vásárolni a jövőben. A lényeg, hogy a
piacon megjelent a kamu arany, amelyet a hagyományos denzitásmérővel nem lehet
megkülönböztetni az igazitól! Egy másik fémet, tungstent (aminek értéke töredéke az
aranyénak) futtatnak be 24 karátos arannyal és a termék simán átmegy mindenféle
ellenőrzésen. Egyetlen módja van annak, hogy meggyőződjünk a birtokunkban levő arany
valódiságáról - meg kell furatni az érmét/lapkát/tömböt egy szakértővel!
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A RA N Y
A Rothschild Bankház nem kéri
A londoni székhelyű konzervatív befektető bank visszavonult az arany
piacról. Vajon mi lehet az oka? Források szerint számukra nyilvánvaló, hogy egy
hatalmas arany-botrány van készülőben, amely majd megrengeti a világot és
köszönik szépen, de nem akarnak ebben részt venni.

FED, NYMEX, IMF
Az Manhattan-i államügyész kérésére a hatóságok megrohamozták a
NYMEX tőzsde (itt kereskednek az arany határidős kontraktusokkal) egyik
irodáját, ahol a “physical settlements” dokumentumokat őrzik (ki, mikor, milyen
minőségben kinek szállított aranyat és hol volt az arany származási helye). A
nyomozással kapcsolatban semmi nem szivárgott ki, a dokumentumokért felelős
egyik igazgató-helyettes azóta is “hosszú szabadságon” van.

GDL
A milliók által a tőzsdén tradingelt Gold Trust ETF (szimbólum: GLD)
eredeti célja, hogy kövesse a fizikai arany árának változását. Emiatt a részvény
kibocsátója nagy mennyiségű “aranyat” vásárolt és helyezett letétbe. A dolog
szépséghibája, hogy a Kibocsátási Útmutató az alábbiakat írja többek között: “A
Trust számára allokált arany tömbök ....lehet, hogy nem felelnek meg a London
Good Delivery Standards-nak (magyarán az aranypiacon elvárt tőzsdei
szabványnak). Sem a Trustee sem a Custodian (a részvény kibocsátója illetve az
fizikai arany őrzője) nem erősíti meg a nevezett arany minőségét......ennélfogva
ha Trustee (részvény kibocsátója) fizikailag szeretné megkapni az aranyat és a
Custodian (az arany őrzője) nem képes a megfelelő minőséget leszállítani, akkor a
Trust (GLD) veszteséget szenvedhet.” Jogilag tiszta sor: senki sem perelheti óket
botrány esetén, hiszen világos a figyelmeztetés!

Kína
A legnagyobb kínai tungstennel foglalkozó öntöde a honlapján nyíltan felhívja a figyelmet
arra, hogy a technológiájuknak köszönhetően “..egyre nő a tungsten alkalmazása arany
helyettesítésére, pl. ékszer..... és jelentős mértékben alkalmazzuk kamu aranyérmék előállítására.”
A figyelmeztetés világos : BÁRHOL is vesszük az érmét, lapkát, tömböt - egyáltalán nem
aludhatunk nyugodtan! És még valami: ne higgyünk a “Nálunk ez nem fordulhat elő!” szövegnek!
A Rotschild bankárok igazi profik és nem kérnek a világ állítólag nagy mértékben “fertőzött
aranyából”. Nem csak Téged csaphatnak be: az amerikai központi bank, a FED is
“bevásárolt” (elvégre ők sem furatnak meg minden tömböt). Erről majd legközelebb!
Egyike a kínaiak által gyártott
kamu “aranyérmének”

A témával részletesebben a következő webináron foglalkozunk!
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C O P Y RI G H T

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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