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TraderBambu Két Napos Középhaladó Tanfolyam
(Scalpie)
A nagy érdeklődésre való tekintettel ismét sor kerül a TraderBambu Tanfolyamsorozat
egyik legfontosabb és alapvető szemináriumára.
A tanfolyam legfőbb célja, hogy a résztvevők elsajátítsák azokat az alapismereteket,
amelyek abszolút elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki sikeres, hosszú távon profitábilis
kereskedővé váljék. Napon belüli (daytrading) vagy hosszabb időtartamú kereskedésre
egyaránt vonatkoznak a bemutatott stratégiák. Más tanfolyamokkal ellentétben mi nem
bullpiaci gladiátorokat képzünk (“Venni, venni, venni, mert előbb-utóbb úgyis felmegy!”),
hanem olyan tradereket, akik minden piaci körülmények között (fel, le, oldalazás)
megállják a helyüket; akik helyesen felismerik idejében az alaphelyzetet és ehhez
alkalmazkodva választják meg stratégiájukat. Azt tudatosítjuk Benned, hogy azt
kereskedd, amit látsz - és nem azt, amit szeretnél látni vagy amit a hírszerkesztők,
elemzők, a média el akar hitetni Veled. Megmutatjuk, hogy hírek alapján nem lehet
eredményesen kereskedni (akkor pedig mi értelme van egyáltalán elolvasni őket?)
A kereskedés két alapvető feltétele a mérhetetlen alázat a tőzsde iránt és a tapasztalat.
Ez utóbbit segítünk pótolni egy olyan előadó segítségével, aki másfél évtizednyi
tapasztalattal bír (mint értékpapírbróker és hedge fund manager az USA-ban), és aki nem
könyvből vagy hallomásból tanulta a szakmát.
A gyorstalpalót végzett és kellő gyakorlattal nem rendelkező magyarországi “guruk”
módszerei (tisztelet a kivételnek) sorra csődöt mondanak ezen a volatilis piacon (“buy
and hold”, mozgó átlagok, stochastic és sorolhatnánk a “futottak még” kategóriába
tartozó haszontalan és értelmetlen indikátorok tömegét).
Ha meg szeretnéd ismerni, hogy valójában mi is mozgatja a piacokat és hogyan kell ezen
információ alapján profitábilisan kereskedni, akkor köztünk a helyed!

www.traderbambu.com • email: traderbambuclass@gmail.com

April 11, 2008

KÖZÉP H A L A D Ó TA NF OL Y AM

Új résztvevők számára a költség 95000Ft.
Ismétlők 50% kedvezményben
részesülnek. Fizetni a csütörtöki
Klubnapokon illetve a helyszínen lehet.
Azon Klubtagjaink, akik a
levelezőlistánkon még nem szereplő “új”
tagot hoznak a tanfolyamra, bemutatott új
résztvevőnként 10000Ft díjazásban
részesülnak.
A tanfolyam időpontja 2009. április 18-19,
szombat-vasárnap, reggel 9 és este 6
között.
Minden résztvevő részletes nyomtatott
anyagot valamint a tanfolyamon is
prezentált slide-show-t kap. És persze a
Scalpie template-t!
Egy könnyű pulóveren és íróeszközön
kívül semmit nem szükséges hozni
(laptopot sem).
Jelentkezés az alábbi email cimen:
traderbambuclass@gmail . com
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Üdvözlettel: Szervezők
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Mottó: „Az eddig megszerzett alaptudásodat kiegészíteni profi elemekkel és modern
kereskedési ismeretekkel, hogy tartósan sikeres kereskedővé válhass”.
TraderBambu az USA-ban több license-szel is rendelkező [Series 7 (General Securities
Representative), Series 63 (Uniform Securities Agent), Series 4 (Registered Options
Principal), Series 65 (Registered Investments Advisor)] brókerként, hedge fund
managerként, kereskedési rendszerek fejlesztőjeként (pl.: Scalpie-stratégia), népszerű élő
trading chatroom moderátoraként és oktatóként tevékenykedett. Mintegy 17 éve
foglalkozik a tőzsdével, és jelenleg is aktív kereskedő. A legapróbb részleteiben ismeri a
piacot és annak minden oldaláról bőséges tapasztalatokkal rendelkezik.
Az amerikai piac a világ legfejlettebb tőkepiaca, ennek minden előnyével és
lehetőségeivel. Megismerése után, a látszat bonyolultsága elenyészik és a lehetőségek
tárházát biztosítja. Sokkal több kockázatcsökkentő stratégiára van lehetőség, mint egy
fejletlenebb piacokon.
A piacok likviditása, brókercégek választéka páratlan, a
rendelkezésre álló charting software-k a legjobbak a világon, a brókerek által
felszámitott jutalékok pedig a legalacsonyabbak. Egyetlen brókercéggel és a nála nyitott
számlával hozzáférhetünk sok-sok ezer részvényhez, opcióhoz, futures/commodities
vagy forex kontraktushoz, négy földrész több tucat tőzsdéjén. Ehhez még hozzájárul az
order execution (kereskedés végrehajtása) sebessége, amely egy elektronikusan
tradingelt részvény/opció/futures esetében nem több, mint a másodperc töredéke..
Az USA piacokon a fundamentális adatszolgáltatás is nagyon könnyen hozzáférhető,
napra kész szűrési lehetőségekkel, nem kell híreket követni, még az előrejelzések is
hozzáférhetők, szűrhető táblázatokban.
A tanfolyam NEM szokványos. A tanuló elsőkézből, a "valódi háborús zónából" érkező és
ott edződött TraderBambu-tól tanulhatja meg a tőzsdei kereskedés mikéntjét.
Hangsúlyozzuk, hogy nem a szokásos, tankönyvizű anyag ledarálásáról lesz szó a
hagyományos, csontig lerágott és a papíron jól kinéző, de a valóságban nem működő
indikátorokkal, - hanem olyan információk átadásáról, amelyeket a folyton változó
piacokon sikeresen tudunk alkalmazni. Sok "városi legendát" fogunk porrá zúzni (főként
azzal kapcsolatosan, hogy milyen stratégiák és "indikátorok" működnek vagy nem
működnek a valóságban).
Megtanuljuk felismerni a piac változó jellegét és a hozzá alkalmazható legjobb
stratégiákat.
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Tanfolyam tematikája:
Első nap:
* Az amerikai és más fejlett tőkepiacok ismertetése,
- Főbb tőzsdék és piacok.
-

Részvények
Árutőzsdék
Határidős ügyletek
Forex

* USA tőzsdék, főbb indexek, szektorok, alszektorok. Főbb piaci hangulatindikátorok.
* TraderBambu kereskedési filozófiája.
- Fundamentumok, technikai elemzés.
- Modern indikátorok és indikátorok modern szemlélete. A különféle indikátorok
csoportositása - a közhiedelemmel ellentétben mi az, ami a valóságban is működik és mi
az, ami nem.
- Az amatőr traderek leggyakoribb alapvető hibái.
- Trading pszichológia
- Money management, stop loss és profit target.
- Félautomatizált és automatizált kereskedési rendszerek.
- Kereskedési platformok.
* A legsikeresebb kereskedési módok alapismertetése. Pl: opciók elárazódása,
volatilitás kereskedés és commodities spread-ek.
Második nap:
* Scalpie stratégia: “minden kereskedés anyja”!
- Elmélet,
- Gyakorlat,
- Eszközök bemutatása.
Scalpie-val megtanuljuk, hogy miképpen kereskedjünk - kivétel nélkül - mindig a
trend irányában, a privát vélemény kizárásával, meglovagolva az egyidőben robbanó árat
ÉS momentumot. Egyedülálló módszer.

A második nap végére minden tanuló legalább két féle trading alaphelyzetet fog
tudni olyan szinten, hogy azt bármikor felismeri, azonositja és nagy önbizalommal és
profitábilisan alkalmazza.

April 11, 2008

SC AL P IE
A legfontosabb tényező, amivel kivétel minden tradernek szembe kell néznie nem az,
hogy melyik irányban lépjen be a piacra egy új pozició megnyitásával, hanem az, hogy
mikor NE tradingeljen. Mint tudjuk, a piac az idő 70%-ban oldalirányban mozog (vagy
egyáltalán nem mozog) és mindössze 30%-ban mutat fel- vagy lefelé tartó határozott
trendet.
Alapjában véve kétféle trading megközelités létezik. Az első (amelyet főleg az amatőrök
alkalmaznak szeretettel) "kivülről befelé" történik, vagyis annak a megkisérlése, hogy
sikerüljön elkapni fordulópontokat (tetejét és alját). Ennek ugyan bizonyos esetekben
meg van a létjogosultsága, de fel lehetünk rá készülve, hogy hosszabb távon nem
működik és csupán idő kérdése, hogy teljes számlánkat lenullázzuk. Nézzük csak meg a
különböző internetes fórumokat, vagy a populáris magazinok honlapjait: mindenütt az a
fő téma, hogy X részvény vagy a követett index mikor fordul, hol a teteje vagy az alja?
Ennek a megközelitésnek további hátránya, hogy mégha sikerül is elkapnunk a
fordulópontot és közben hagyunk eléggé nagy teret az ár ingadozására, hogy a stoploss
ne vegyen ki bennünket - azt senki nem tudja, hogy milyen hosszú időt kell a pozicióban
töltenünk mielőtt az ténylegesen meglendül a kivánt irányban. Márpedig hiába van
"igazunk" ha túlzottan sokáig védtelenül ki vagyunk téve bármilyen negativ fordulatnak.
Ahogy az ár készül arra, hogy kitörjön az oldalirányú sodródásból (congestion zone), a
momentum változik meg legelőször. Ezután változik meg az ár viselkedése és megpróbál
felvenni egy határozott direkcionális (fel/le) mozgást. Egyre növekvő momentum mellett
először teszteli, majd újra teszteli az eddigi ellenállási szintet (resistance) hasonlóképpen a támasztási szintet (support) lefelé tartó piacon. Sikeres teszt esetén az
akkumulálodó momentum katapultálja az árat.
Az ár sohasem "csak úgy" magában mozog - kivétel nélkül mindig egy jelentős support/
resistance szintet közelit meg amely szint mintegy mágnesként vonzza azt.
A professzionális traderek "belülről kifelé" történő mozgáskor nyitják meg pozicióikat,
meglovagolva a momentum és az ár együttes kitörését.
Jelentős a száma azoknak is, akik az eddig elmondottakkal tisztában vannak, de
tradingjük mégsem mondható sikeresnek. Ennek legfőbb oka, hogy rengeteg fals kitörést
kell megtapasztalniuk, amikor is az ár kitörni látszik, de egy rövid futás után visszaesik.
Ennek elkerülésére egyetlen módszer létezik, mégpedig a chart-on egy segédeszköz
használata ("pyratool"), amely segit annak eldöntésében, hogy az ár valóban elhagyta-e
az oldalazó zónát. A dolog egyedülálló volta abban rejlik, hogy előre tudjuk ez mikor és
milyen árszinten történik meg! Használatának megfelelő elsajátitásával CSAK akkor
létesítünk új poziciót, amikor az ár és a momentum EGYÜTT robbanásszerűen indul el.
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Trading technikánk, Scalpie rendkivül vizuális. Egy maréknyi szabályt betartva
- nem fogunk új poziciót nyitni, amikor a piac oldalirányban mozog (congestion zone),
- kivétel nélkül MINDIG abban az irányban nyitunk, amerre az ár kitör ÉS a momentum is
robbanni készül, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni!
- a risk/reward arány (stoploss használatával a rizikó és a reális profit aránya) általában
min. 1:3
- előre beküldhetjük a buystop/sellstop megbizásainkat,
- segit abban, hogy a lehető legrövidebb időt töltsük a piacon (és ne érjenek váratlan
meglepetések),
- a pyratool nemcsak a nyitás (entry) pontos meghatározásában segit, hanem abban is,
hogy meddig maradjunk a pozicióban (miközben látni fogjuk, hogy mi a valószinű cél/
target), hol legyen a stoploss-unk.
- Scalpie-val bármilyen instrumentum (részvény, futures, commodity, forex) tradingelhető,
bármely idő intervallumban (intra-day, napi, heti, havi chart).
-Scalpie egy konzervativ stratégia, ami kiküszöböli szubjektivitásunkat (csak akkor enged
tradingelni, amikor az ár elkezd futni ÉS az erősödő momentum is a mi oldalunkon van.
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mindíg a jó irányban indulunk el!) Az exit (a
pozició lezárása) is hasonlóan jól definiált. Nem próbáljuk meg kitalálni a következő
mozgás irányát, nincsen tippelés, találgatás - egyáltalán nincs helye a
véleménynyilvánitásnak! Csupán figyelünk!

April 11, 2008

KÖZÉP H A L A D Ó TA NF OL Y AM

Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., SikerMix Kávézó,
Első emelet.
Könnyen megközelíthető autóval a főbb közlekedési
útvonalakon. Az épület a Könyves Kálmán krt. és a Mester
utca találkozásánál fekszik. Az autósokat tágas nyitott
parkoló és garázs várja.
Megközelítés tömegközlekedéssel:
Metró: A 3-as vonalról 1 átszállással a 103-as buszra vagy
az 1-es villamosra
Villamos: Az 1-es illetve a 21-es jelzésű villamos a Ház
előtt áll meg
Busz: A 103-as autóbusz a Ház előtt áll meg
HÉV:Elővárosi vasút Csepelről és Ráckevéről. Egy

átszállással a 103-as buszra vagy az 1-es villamosra.
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Ezeket a tanúbizonyságokat a tanfolyamot elvégző hallgatóinktól kaptuk - teljesen spontán küldték
el véleményüket (sohasem kértük őket erre). Az eredeti levelek a kartotékrendszerben kerültek
megőrzésre.
“Kedves TraderBambu!
Ma reszt vettem a 3. Webinarodon es egyszeruen le vagyok nyugozve!!!
Nagyon jok a webinarok es az eloadasi stilusod! Nagyon tetszik,mennyire egyszeru es ertheto..........”
(teljes név)
“....igazad volt, amikor azt mondtad, hogy "Egy év múlva [eljuttok arra a szintre] , hogy egy fekete háttér előtt csak az
árat fogjátok nézni, mert az indikátor az csak a kezdőknek a mankó ..."
(teljes név)
“Nagyon köszönöm!
- Köszönöm a kedvezményes jutalékot
- Köszönöm a 33-as részvény listát és az általa kapott számos biztonságos trading lehetőséget
- Köszönöm a gyors és magas profitokat
- Köszönöm neked az egzisztenciát amely a sikeres tradek jutalma
És leginkább azt a sok IDŐT köszönöm Neked amit a mi oktatásunkra forditasz!
Üdvözlettel: (teljes név)”

“A klubok és a tanítások nagyon szuperek!
Köszönök mindent!(teljes név
“Fantasztikus vagy az előrejelzéseidet illetően, illetve a piac viselkedésének megértésében!!!!
(teljes név)”
“Az Ön által tanitott Haladó technika (MurreyMath és Bambulator) nem azért haladó véleményem szerint, mert olyan
nagyon bonyolult lenne. Sőt! Pont ellenkezőleg: személy szerint nyugodtabb és egyszerűbb dolgot nagyon nehezen
lehet elképzelni is. Nem tudom mi lenne az ami arra tudna kényszeriteni engem, hogy valaha is bármi mást
használjak...Haladóvá az teszi ezt a metódust, hogy haladó gondolkodás és több éves (lehetőleg minél göröngyösebb
és verejtékesebb) korábbi trading előélet kell ahhoz, hogy az Ön tanitásait komolyan vegye és értékelje az ember és
pusztán 2-3 nagyon egyszerű dolog alapján tradeljen és ne kutyulja össze magát felesleges sallangokkal, indikátor
tömegekkel és fundamentális okoskodással, amit előszeretettel csinál a traderek 95%-a.
Röviden ezt szerettem volna irni, és újra megköszönni, hogy rányitotta a szemem azokra a dolgokra amik működnek.
Üdvözlettel:
(teljes név)”
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“KEDVES GYULA
csupa nagybetűvel! :-)
Először is köszönöm a továbbítást..., másodszor és sokadszor és még mit tudom én
hányszor a jó Isten áldjon Téged azért a segítségért amit tőled kaptunk.
Leírhatatlanul boldog vagyok. Épp a múltkor panaszkodtam Neked hogy nem akar menni a
Scalpie. Ha tudtam volna, hogy a panaszkodás ekkorát tud rajtam lendíteni, akkor már
előbb kezdtem volna. :-)
Remélem Neked is ugyan ilyen jó estéd van! Péntek +620, ma (hétfő) +1405 (profit US
dolllárban).
wooowww!!!!
(teljes név)”

“Közel 5 éve kerültem kapcsolatba a tőzsdével, az első két évben mint lelkes amatőr, aki sikerrel kereskedett
részvényekkel a bull piacon. Szerencsémre vagy szerencsétlenségemre elkezdtem komolyabban foglakozni a technikai
analízissel és megfertőződtem az opció kereskedéssel - mint megannyian. Ennek eredményeképpen sikerült az elmúlt
másfél évben kétszer levinnem a portfóliómat annak 40%-ra. Nem volt egy felemelő érzés…
Gyula tanításainak köszönhetően egyre közelebb és közelebb kerültem a piac viselkedésének megértéséhez és a
megannyi technikai eszközök a magam javára történő fordításához. Gyula felkészültsége és alázatos piachoz való
hozzáállása rengeteget segített a nehéz pillanatokban is megértenem, hogy nem Gyulával, nem a piaccal, hanem velem
van a probléma. A tőzsdeklubok sok példával szolgáltak ahhoz, hogy végül másfél év után nem csak hogy
visszahoztam a kezdeti portfoliómat, de az utolsó három hónapban már nyereséget is produkáltam. A nehéz pillanatok
után elemeztem az elkövetett hibáimat, melyek elkerüléséből kialakítottam a ma használt stratégiámat.
Eddigi tapasztalataim legfőbb tanulsága a számomra a következő: Nem attól kell félni hogy lemaradunk a profitról,
hanem hogy belépünk egy rossz pozícióba. A piac tele van lehetőségekkel, de a rossz pozíció az ember önbizalmát,
portfolióját gyilkolja miközben megbénítja a meglévő lehetőségek kihasználását illetően. Ilyenkor ahelyett hogy a
lehetőségekre fokuszálnánk, dajkáljuk a rossz pozíciókat és reménykedünk. Ezt kell elkerülni minden áron ! A Gyula
ezt úgy fogalmazza hogy „ki kell ülni" ! A türelmetlenség, a kereskedési kényszer a legnagyobb ellenségünk!
TÜRELEM … mondogatom magamnak…Köszönet Gyula önzetlen tudásmegosztási hajlandóságának és
képességeinek !
(teljes név)”

“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 Scalpie 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!
(teljes név)”
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“Tavasz óta veszek részt a klubokon, a tanfolyamaidon és követem nyomon az Alerteket is. Több tíz profitos pozíciót
zártam már a stratégiád és az elemzéseid alapján és ezzel párhuzamosan, alig volt veszteséges kereskedésem.
Nagyon szépen köszönöm az eddigieket!
(teljes név)

“Kedves TraderBambu! :-)
Külön köszönet minden tanításodért és bölcsességedért, amivel segítesz minket a tőzsde világában.
Egy barátom minden klubodról küldi a listát, hogy mit miért hogyan teszel és mondasz...
Az elmúlt 3 hónapban, élesben 50% profitot sikerült csinálni a számlán!
Élesben ment a haladó stratégia is pár napja: egy SPY long call opciót vettem, mikor elérte az 50%-os fibót és pont
akkor mondtad azt is, hogy a YM-et 800 pontot várod felfelé. Mivel első beszállóm volt sima long opcióval ezért nem
mertem rövidebb távra venni, így a jövő márciusi mellett döntöttem. A vásárlás után negyed órával kezdett a piac
"megőrülni" és zárásig el is érte az álltalad várt +800 pontot a YM. :-)
Egy nap alatt a SPY opciók 50%-al értek többet, így zártam a pozíciót és bezsebeltük a hasznot. :-)
Köszönjük szépen!
(teljes név), Sydney, Ausztrália

“Elsősorban Köszönöm a tegnapi klubot !.....Szóval köszönöm azt a nyugalmat és piaci tapasztalatot amivel
átsegitettél a mélyponton.....
Ha bárki mesélné el nekem a tegnapi klubot:- nem hinném el.
Biztos vagyok benne, hogy valami áttört bennem pedig négy éve kezdtem a magyar tőzsdén.”
(teljes név)

“Köszi az ABX-el kapcs. alertet (is). J
Gyönyörű volt. Több mint + 200 % profit 1 nap alatt csak ezen a pozin. Általánosságban véve, mindettől függetlenül,
az utóbbi időben, mióta betartom a Tőled tanultakat, kezdek egész normális tradeket „megejteni”. (Nem tartom
tökéletes trade-nek, de benne voltam az FNM-ben és a FRE-ben is.) Szóval, a firkászok tragikomikus nyilatkozataival
ellentétben, a maci piac is abszolút lekereskedhető, ha az ember betartja a szabályokat! Köszi, mindenki nevében,
hogy megosztod velünk a hosszú évek alatt összegyűjtött értékes szakmai tapasztalataidat! Minden jót!
(teljes név)

“Köszönőm az eddig tanultakat, és amit a későbbiekben is tanulhatok Tőled. A put vertical spreadek egytől egyig
beváltak.”
(teljes név)
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megfejth Kicsit magamról:
lassan 3 éve trédelek :) Tényleg kell a tapasztalat. Nagyon sokat
fejlődtem, amióta hallgatom az előadásaidat. A belső gátakat nekem
kell leküzdenem. Néha az az érzésem, hogy a tőzsde akkora beavatást
képes adni, ha megértjük a rezgését, mint az egyiptomi főpapok
beavatása.....Amikor hallgatom az előadásaidat, 90%ban az ismétlést mint a tudás
elmélyítést hallgatom. De még nem unom :) Azt mondtad, az a jó, ha már
unjuk :) A tudatalattiba bekerül az infó, de van mindig egy félmondat, ami
összeállítja a mégnagyobb mozaikot a fejemben.”
(teljes név)

* “Köszönöm!
.... “Bár én csak tegnap nyitáskor (nyitottam meg a javasolt opció poziciót) .......... az imp.vol. négyszerese volt a
történelminek, így 730dollárt kaptam érte. Azt hiszem 1,5nap várakozásért, ilyen biztos siker aránnyal nagyon jó profit
(95% valószinűség). Mégegyszer köszönöm, hogy rávilágítottál és megmutattad nekünk, hogy lehet másképpen is
(opciózni) mint ahogy a könyvek tanítják és a tömegek gondolják.
Teljes név ”

* “Kedves TraderBambu!
Megköszönöm azt a kitartást, munkát és erőt. amit nekünk adsz - akarva, akaratlan - kezdőknek és közép haladóknak.
Nagyra értékelem azt a következetes magatartást, ahogy viszonyulsz a tőzsde világához, azt a szemléletet, amit
monoton rendszerességgel közvetítesz felénk.
Egyszer így fogalmaztam:
"Minden részvény külön élet. Szeretettel, alázattal, őszinte, tiszta szívvel, nyitott lélekkel nyúlj a chartokhoz. Ez is egy
művészet, megérezni rezgését, meghallani hangját, átvenni ritmusát és
a dal életre kel, részévé válsz, egyesülsz vele és ujjad hegyén született álmaid világra lépnek."
Ezt látom Nálad az alázatot, a kíváncsiságot, hogy felfedd a tudást, megfejtsd a etetlent, az emberi lélek, a tőzsde
rejtélyes világának titkát. Eszközöket alkotsz, töröd a fejed újabb és újabb megoldásokon, miközben tudod, hogy a
feltárt törvényszerűségek, szabályok csak modellek. Modell számtalan lehet, és mindig csak egy kis részét csípjük
meg a változó valóságnak. És így alakul művészetté az egész, mert van még ott valami, maga az ember, a
kifürkészhetetlen.
Őszinte üdvözlettel
(teljes név)”

* “...Egyben szeretném megköszönni Neked azt a tudás átadást, ami alapján úgy érzem gyakorlással mindenki fel
tud építeni egy egyéniségének, anyagi helyzetének, idejének, stb. megfelelő eredményes stratégiát vagy tradetechnikát.
Kb. másfél éve kezdtem a Te módszereid szerint, sok száz óra gyakorlással, egy önálló, saját habitusomnak és
lehetőségeimhez illő trade-technikát kialakítani, mely már az idén sikert hozott, noha csak kezdőnek tekintettem
magam.
Ennek lényege a Scalpie lett, azaz minél rövidebb ideig pozícióban lenni és egyensúlyban tartani a félelmet a
kapzsisággal. Legfőbb eszközei pedig a tick chart template-kkel, a Pyrapoint, Murray Math szintek, Fibonacci
retracement és a saját tapasztalat.
Egyelőre két ETF-t daytrade-lek napi minimum 1% profit céllal. Ez rengeteg időt takarít meg (kevesebb mint 3óra/
napot jelent), a trade-k rövidek és minden nap lezárt pozíciókkal, nyugodtan alszom, ami számomra fontos.
Mégegyszer köszönöm Neked a gyakorlatban bizonyított ismeretanyagot és azt a törődést, amivel egyben tartod a
továbbiakban is a csapatot.
Őszintén kívánok Neked és Szeretteidnek Boldog Karácsonyt és nagyszerű Új Esztendőt.
Üdvözlettel: (teljes név)”
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*

"Kedves TraderBambu !
Közel egy éve veszek részt a tanfolyamokon, tőzsdeklubokon , és most már
az élő chatroomban is tudunk találkozni . Ez alatt az idő alatt sikerült
megismernem egy olyan megközelítését a tőzsdei kereskedésnek, ami eddig
számomra elképzelhetetlen volt . Ez egy teljesen egyértelmű, tiszta ,
világos , biztonságos/fájdalommentes módja a tradnek . A Scalpie
stratégia kizárja a traderek által leggyakrabban elkövetett hibát : a
trend elleni kereskedést. A spread-ek alkalmazásával tovább növelhető a
nyereség-veszteség aránya , a profitosan lezárt tradek irányába . A
legnagyobb élményt az opciós előadás hozta el . Aki csak ismeri,
mindenki szeret opciókkal kereskedni . Nagy kár , hogy csak kevesen
tudnak . Az opciós tanfolyam volt az , ami feltette a koronát az eddig
tanultakra . A Scalpie stratégia ötvözve az opciós spread-del , olyan
eszközt adott a kezünkbe, amivel biztonságosan , folyamatosan , kis
tőkével is profitot lehet elérni, a tőkeáttétel kihasználásával . Olyan
stratégiákat tanultam meg, amikről eddig legfeljebb csak álmodtam .
Covered call részvényvásárlás nélkül, putot eladni biztonságosan ,
ingyen nyitni pozíciót, stb . Ez volt az a kurzus, ami kicserélte az
eddigi veszteséges kereskedésekből származó frusztrációt és fájdalmat
arra a mindenki által vágyott , boldog és örömteli érzésre, amit csak
profit realizálásakor lehet megtapasztalni. Mindenkinek ilyen kellemes
élményeket kívánok .
Szavakkal nehéz elmondani , milyen mély hálát érzek azért a sok
segítségért, tudásért , támogatásért, amit Tőled kapunk folyamatosan .
Mind a kereskedésről, mind az élet más területeiről szerzett
tapasztalaid a valóságról szólnak, ezért olyan értékesek . Amit ide
szeretnék írni, az túl hosszú lenne, így belesűrítettem egy szóba :
köszönöm! (teljes név)"

*

"Köszönöm szépen az estét. Nagyon kezdő vagyok még, de tanácsaid hatására a YM hozott ma
672 dollárt - meg sok élményt, izgalmat! Király! (teljes név)

*

"A héten a haladó tanfolyamon tanult trading technikákat alkalmaztuk éles
számlán. Soha életemben nem volt eddig ilyen sok sikeres trade-ünk és olyan
profitokkal zártuk a napokat amire nagyon sokan álom-fizetésként gondolnának.
Végig természetesen 1 contract-tal kereskedtünk és az index futures-sel
Scalpies-tünk. Mindvégig a Tőled tanult szabályokat alkalmaztuk és tartottuk be.
Tele volt a hét adrenalinnal és örömmel. Nagyon köszönjük és hálásak vagyunk a kapott tudásért.
Köszönjük: (teljes nevek)"
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* Köszönetet szeretnék mondani mindazért a használható tudásért, amit a tanfolyamaidon kaptam tőled, nem is
beszélve a chatroomban történő élő kereskedések hasznosságáért, ahol az ember kezdi megérteni hogy miért úgy
működik a piac ahogy. Az a rengeteg háttérinformáció, ami nélkül a kezdőknek hosszú évek tapasztalata kellene (ha
egyáltalán túléli), és az a rengeteg trade ott élőben magyarázatokkal nagyon sokat segít.
Hálás köszönet.
Üdvözlettel: (teljes név)

* "Köszi mindent! Nagyon jó volt a tanfolyam! Üdv. (teljes név)"

* .....Egyébként a haladó tanfolyam szenzációs volt minden szempontból, minden elismerésem a szervezöknek! Én
jelenleg forex-et trédelek napon belül és fantasztikusan müködik TraderBambu összes stratégiája, a múlt héten 14
trédem volt és ebből egy volt rossz. ....Tisztelettel: teljes név)"

* A legelső Scalpie tanfolyam óta lelkes híve és használója vagyok mind az Ensign proginak és az IB-s felületnek is.
Nyugodtan állíthatom, hogy az elmélet működik (without asskissing) és megfelelő habitussal sokat lehet vele keresni.
Szerencsére az én "kereskedési alkatommal" teljesen passzol, így a pénz mellett rengeteg élményt is ad. Az eminikkel és devizával kereskedek..........Scalpie forever !!!!!
(teljes név)

* Először is mégegyszer szeretném nagyon megköszönni a lehetőséget, hogy résztvehettem a szemináriumán a
tegnapi napon. Olyan élmény volt, amit nem nagyon tudok szavakkal elmondani… Olyan dolgokról hallottam, amiket
régóta nagyon-nagyon keresek .....
(teljes név)

