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Brian Shannon

Ο Brian Shannon είναι έμπειρος και πετυχημένος επενδυτής, ομιλητής και εισηγητής. Ασχολούμενος αποκλειστικά με 
τις αγορές από το 1991, έχει εργαστεί ως μπρόκερ, έχει υπάρξει ιδιοκτήτης μιας εταιρίας με εστίαση στις ενδοημερήσιες 
συναλλαγές και διαχειριστής ενός hedge fund, καθώς κι ενός γραφείου επενδυτικών συναλλαγών με ίδια κεφάλαια, ενώ 
ταυτόχρονα υπήρξε ο πιο κερδοφόρος επενδυτής αυτής της ιδιωτικής εταιρίας. Ως επικεφαλής έρευνας και εκπαίδευσης 
της MarketWise, ο Brian έχει διδάξει σε χιλιάδες επενδυτές παγκοσμίως. Η δουλειά του Brian έχει δημοσιευθεί ή αναφερθεί 
στα έντυπα: Technical Analysis of Stocks & Commodities, Barron’s, Active Trader, Stock Futures and Options, καθώς και σε 
εκατοντάδες ιστότοπους. Ο Brian είναι γνωστός κυρίως για τα καθημερινά του βίντεο τεχνικής ανάλυσης που αναρτώνται 
στη διεύθυνση www.alphatrends.net. Επιπλέον, έχει αναπτύξει ένα επαγγελματικό φίλτρο με την ονομασία alphascanner, 
κι έχει εκδώσει το βιβλίο με τίτλο «Τεχνική Ανάλυση με τη Χρήση Πολλαπλών Χρονικών Πλαισίων» (Technical Analysis 
Using Multiple Timeframes). Για να έχετε πρόσβαση στη δουλειά του Brian, μπορείτε να τον ακολουθήσετε στις διευθύνσεις 
Stocktwits και Twitter @alphatrends. 

Καλύτερες επενδύσεις με 
πολλαπλά χρονικά πλαίσια

» TRADERS :́ Πώς ήρθατε για πρώτη φορά σε επαφή 
με τις αγορές; 
Shannon: Η πρώτη μου επαφή με τις αγορές έγινε όταν ήμουν 
περίπου δέκα ετών και καθόμουν τις νύχτες της Παρασκευής 
με τον πατέρα μου παρακολουθώντας την εκπομπή «Wall 
Street Week». Η πρώτη μου συναλλαγή έγινε σε ηλικία 14-
15 ετών. Ζούσα στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης. Εκείνη 
την εποχή, η Βοστώνη ήταν η παγκόσμια πρωτεύουσα 

Πόλη: Ντένβερ, Κολοράντο
ενδιαφέροντα: Οικογένεια, φίλοι, άθληση 
(σκι, αλεξίπτωτο πλαγιάς, τρέξιμο, ποδηλασία, 
κολύμβηση, πεζοπορία, καταδύσεις, γκολφ) 
επενδυτικό ύφος: Συναλλαγές swing σε 
πολλαπλά χρονικά πλαίσια
ίστοσελίδα: www.alphatrends.net

στις κλοπές αυτοκινήτων. Υπήρχε μια τοπική επιχείρηση 
με το όνομα LoJack που προσπαθούσε να βρει μια λύση. 
Είδα κάτι στις ειδήσεις σχετικά με αυτήν την επιχείρηση – 
το ότι παραχωρούσαν στην κρατική αστυνομία τις μονάδες 
παρακολούθησης. Η είδηση ανέφερε ότι η εταιρία ήταν 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο κι έτσι ρώτησα τον πατέρα 
μου εάν θα ήταν μια καλή μετοχή για επένδυση, κι εκείνος 
συμφώνησε. Είχα κάποια χρήματα από διάφορες δουλειές 
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Larry Connors
Η επόμενη γενιά δεικτών 

» τόπος διαμονής: Νέα Υόρκη

» ενδιαφέροντα: Οικογένεια, σπορ, θέατρο

» επενδυτικό ύφος: Συστηματικές ενδοημερήσιες συναλλαγές και συναλλαγές swing 

» ίστοσελίδα: www.tradingmarkets.com
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Τα λογικά και τα παράλογα 
της αγοράς

Jack Schwager

» τόπος διαμονής: Νέα Υόρκη
» ενδιαφέροντα: Πεζοπορία, σκι, καγιάκ
» επενδυτικό ύφος: Μοτίβα διαγραμμάτων και στήριξη/αντίσταση
» ίστοσελίδα: www.jackschwager.com
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50 χρόνια επενδυτικής πείρας

Larry Williams

Ο Larry Williams, η καριέρα του οποίου έχει διάρκεια 50 ετών, είναι από τους πιο πετυχημένους και 
γνωστούς επενδυτές παγκοσμίως. Το 1987 κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα εκτέλεσης συναλλαγών 
ΣΜΕ Robbins Trading (Robbins Trading Company World Championship in futures trading) όταν σε 
διάστημα δώδεκα μηνών μετέτρεψε ένα κεφάλαιο των $10.000 σε $1.1 εκατομμύρια. Ο Larry Williams 
έχει αναπτύξει διάφορους γνωστούς δείκτες όπως τον Williams %R ή τον Ultimate Oscillator. Έχει 
γράψει έντεκα βιβλία, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε δώδεκα διαφορετικές γλώσσες. Σπουδαίοι 
επενδυτές όπως ο DeMark και ο Andrea Unger έχουν παρευρεθεί στα σεμινάριά του. Πριν από τις 
μεγαλύτερες επενδυτικές επιτυχίες του συμμετείχε ενεργά και στην πολιτική, θέτοντας δύο φορές 
υποψηφιότητα για τη θέση του γερουσιαστή στη Μοντάνα. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει συνολικά 76(!) 
μαραθώνιους στη ζωή του, αποδεικνύοντας τα εντυπωσιακά επίπεδα αντοχής του. Σήμερα, ο Larry 
Williams ζει στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, από όπου έδωσε τηλεφωνική συνέντευξη στον Marko 
Graenitz σχετικά με τις επενδύσεις και τη ζωή του.  

» TRADERS :́ Χαιρόμαστε που είμαστε σε θέση να 
κάνουμε αυτή την συνέντευξη μαζί σας. Πού ακριβώς 
βρίσκεστε τώρα και πώς είστε; 
Williams: Είμαι καλά, ευχαριστώ. Χαίρομαι επίσης που 
συνομιλώ μαζί σας. Τώρα μένω στις παρθένες νήσους, σε 
ένα παραθαλάσσιο σπίτι που διατηρώ, το οποίο βρίσκεται 
κοντά στον τόπο διαμονής και εργασίας πολλών φίλων μου 
από τον κόσμο των επενδύσεων. Είμαστε σαn μια μικρή 
οικογένεια, και μπορώ ειλικρινά να πω ότι ζω το όνειρό μου.

TRADERS :́ Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια; 
Williams: Οι επενδύσεις είναι κάτι το σπουδαίο, κι όχι μόνο 
από οικονομικής άποψης. Οι επενδύσεις είναι η ίδια μου η 
ζωή. Φυσικά, το να είσαι πετυχημένος ως επενδυτής και το 
να μην πρέπει να ανησυχείς για τα χρήματα βοηθάει πολύ. 

Υπό αυτή την έννοια, οι επενδύσεις δε διαφέρουν από άλλα 
επαγγέλματα. Λέγοντας ότι «οι επενδύσεις είναι η ίδια μου η 
ζωή» σημαίνει επίσης ότι μπορώ πλέον να χρησιμοποιώ το 
διαδίκτυο για να ασχοληθώ περισσότερο με την εκπαίδευση 
άλλων νέων επενδυτών, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύω 
όλη την ώρα. Ξέρετε, οι νέοι επενδυτές είναι συνήθως πολύ 
επιθετικοί και πιστεύουν σε όλα όσα ακούνε. Αυτός είναι ο 
λόγος που η εκπαίδευση έχει εξαιρετική σημασία, αν και οι 
περισσότεροι επενδυτές πρέπει εν μέρει να βιώνουν την 
αποτυχία από μόνοι τους.

TRADERS :́ Εσείς βιώσατε ανάλογες αποτυχίες 
στην αρχή της καριέρας σας ή υπήρξατε εξ’ αρχής 
πετυχημένος;
Williams: Φυσικά, έχω κάνει πολλά λάθη και έχω επίσης 
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Ralph Acampora
Ο νονός της τεχνικής ανάλυσης 
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John Person 
Το ταξίδι και οι ανακαλύψεις ενός βετεράνου επενδυτή με πορεία 33 ετών
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Επαγγελματίας Επενδυτής με σύστημα 
“Υποχωρήσεων” (Pullback) 

Dave Landry

Ο Dave Landry εκτελεί συναλλαγές στις αγορές από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Το 1995 ίδρυσε την Sentive 
Trading, LLC, (www.davelandry.com), επενδυτική και συμβουλευτική εταιρεία. Είναι συγγραφέας των βιβλίων 
«Dave Landry on Swing Trading» (2000), «Dave Landry’s 10 Best Swing Trading Patterns  Strategies» (2003), 
και «The Layman’s Guide to Trading Stocks» (2010). Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα κορεατικά, ρωσικά, 
ιταλικά, γαλλικά, ιαπωνικά, και κινέζικα. Ο Dave Landry έχει κάνει διάφορες τηλεοπτικές εμφανίσεις, έχει γράψει 
άρθρα για διάφορα έντυπα συμπεριλαμβανομένων των TRADERS΄, Technical Analysis of Stocks & Commodities, 
Active Trader και Traders Journal Singapore. Επιπλέον, δημοσιεύει καθημερινά σχόλια στο διαδίκτυο σχετικά με τις 
τεχνικές εκτελέσεις συναλλαγών από το 1997, και έχει μιλήσει σε σχετικές διασκέψεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Ο Dave κατέχει πτυχίο πληροφορικής και MBA. Υπήρξε εγγραμμένος Σύμβουλος Συναλλαγών Εμπορευμάτων 
(Commodity Trading Advisor - CTA) από το 1995 έως το 2009 και μέχρι σήμερα είναι μέλος της Αμερικανικής 
Ένωσης Επαγγελματιών Τεχνικών Αναλυτών (American Association of Professional Technical Analysts). Μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τον Dave Landry στη διεύθυνση dave@davelandry.com.

» TRADERS :́ Παρακαλώ, πέστε μας λίγα λόγια για 
το πώς δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον σας για τις 
συναλλαγές.

Landry: Πιστεύω ότι ένιωθα πάντα γοητευμένος με τις αγορές 
και τις συναλλαγές. Όταν ήμουν μικρός συνέλεγα νομίσματα. 
Με θυμάμαι στο προαύλιο του σχολείου να πουλάω στα άλλα 
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30 έτη ανατοκισμένων αποδόσεων της τάξης του 41.6%

Peter Brandt

Η παρούσα συνέντευξη δημοσιεύθηκε αρχικά στη διεύθυνση www.MercenaryTrader.com

Ο Peter Brandt είναι ίσως ο σπουδαιότερος επενδυτής τον οποίον δεν έχετε ακουστά. Τον θεωρούμε μύθο λόγω των 
εκπληκτικών αποδόσεών του - ένα ρεκόρ διάρκειας 30 ετών (εξακριβωμένο) με ανατοκισμένες αποδόσεις της τάξης 
του 41.6%. Εξίσου εντυπωσιακός είναι ο τρόπος με τον οποίον επιτεύχθηκαν αυτές οι αποδόσεις. Σε διάστημα πολλών 
δεκαετιών, η καλύτερη χρονιά του Peter ξεπέρασε το 600% και, επιπλέον, η χειρότερη χρονιά απωλειών (οι οποίες ήταν 
μόλις τέσσερις) χαρακτηρίστηκε από ένα μονοψήφιο ποσοστό, μικρότερο του 6%. Το ιστορικό του Peter συνδέεται με τις 
αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Ήταν ένας από τους πρώιμους αντισταθμιστές κινδύνου (hedgers) για 
σημαντικές εμπορικές δραστηριότητες, πρώιμος εφαρμοστής των εννοιών τεχνικής ανάλυσης των Schabacker, Edwards και 
Magee στις επενδύσεις επί εμπορευμάτων, καθώς επίσης και επενδυτής της θρυλικής εταιρείας εμπορευμάτων (Commodities 
Corp.), του χώρου που ανέδειξε «μάγους των αγορών» όπως οι Michael Marcus, Bruce Kovner, Ed Seykota και Paul Tudor 
Jones. Επιπλέον, ο Peter είναι ένας ήρεμος, προσγειωμένος και γενικά σπουδαίος χαρακτήρας. Ο Mike McDermott και 
ο Jack Sparrow της MercenaryTrader.com είχαν το προνόμιο να βρεθούν μαζί του ένα χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο στο 
Reno/Tahoe της Καλιφόρνιας και να πραγματοποιήσουν την ακόλουθη συνέντευξη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδουμε στη 
MercenaryTrader.com, η οποία μας επέτρεψε να αναδημοσιεύσουμε μια από τις ενδεχομένως σπουδαιότερες συνεντεύξεις 
που έχετε διαβάσει ποτέ!
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Κύριοι της συστηματικής εκτέλεσης συναλλαγών

Perry Kaufman

Ο Perry J Kaufman ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως «μηχανικός αεροσκαφών» προτού αναμειχθεί στις αγορές ΣΜΕ το 1971. 
Τα πρώτα συστηματικά προγράμματά του χρησιμοποιούσαν εκθετική εξομάλυνση και κινητούς μέσους όρους. Προς τα τέλη 
της δεκαετίας του ‘70 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου ανέπτυξε το πλέον επιτυχές εσωτερικό πρόγραμμα επένδυσης σε 
εμπορεύματα για τη Prudential-Bache. Από το 1980 μέχρι το 1991 διεύθυνε τις συστηματικές συναλλαγές της Transworld Oil, 
η οποία συναλλασσόταν το μεγαλύτερο ιδιωτικό λογαριασμό σε αγορές ΣΜΕ στον κόσμο. Από το 1992 ως το 1999, ο κύριος 
Kaufman υπήρξε προϊστάμενος και επικεφαλής έρευνας της Drapeau Advisors, εταιρεία συμβούλων επί εμπορευμάτων για 
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Από το 2000, η συμβουλευτική επιχείρηση του κυρίου Kaufman εξυπηρέτησε πελάτες όπως 
τις εταιρείες Cinergy proprietary trading group, Graham Capital Management και Mizuho’s Alternative Investments. Ο κύριος 
Kaufman γράφει εκτενώς για τις αγορές και για στρατηγικές. Έχει δημοσιεύσει δεκατρία βιβλία, το πλέον πρόσφατο των 
οποίων είναι το βιβλίο  «Trading Systems and Methods, 5th Edition» (2013). Είναι πρόεδρος της KaufmanSignals.com, μια 
νέα επιχείρηση που εξυπηρετεί ανεξάρτητους επενδυτές (www.KaufmanSignals.com). Εξακολουθεί να κάνει διαλέξεις σε 
οικονομικά φόρα, ομάδες επενδυτών και φοιτητές.
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Η πτωτική αγορά είναι ακόμα ζωντανή Martin Pring

Ο Martin Pring είναι ένας από τους πιο 
γνωστούς αναλυτές της αγοράς. Από το 1968 
γράφει αναλύσεις που με την πάροδο των ετών 
οδήγησαν στην έκδοση διαφόρων βιβλίων 
με αμέτρητες πωλήσεις. Ειδικεύεται στις 
κυκλικές αναλύσεις και στους συσχετισμούς 
μεταξύ των αγορών (intermarket), καθώς και 
στις εναλλαγές κλάδων (sector rotation). Μαζί 
με τον Joe Turner, ίδρυσαν την Pring Turner 
Capital Group το 1988, μια εταιρεία διαχείρισης 
επενδυτικών προϊόντων για πλούσιους ιδιώτες. 
Πλέον, μια από τις κύριες στρατηγικές του 
Martin Pring μπορεί να επενδυθεί και ως ETF 
(Pring Turner Business Cycle ETF, NYSE ticker 
symbol: DBIZ). Το 2004 έλαβε το βραβείο 
«Lifetime Achievement Award» από την Market 
Technicians Association. Ο Marko Graenitz 
συνάντησε τον Martin Pring στην ανοιξιάτικη 
διάσκεψη της VTAD στη Φρανκφούρτη, όπου 
έδωσε μια ομιλία με τίτλο «Επενδύοντας στη 
δεύτερη χαμένη δεκαετία» (Investing in the 
Second Lost Decade). Αυτό δεν ακούγεται 
ιδιαίτερα αισιόδοξο αλλά είναι πολύ πιθανό να 
τροφοδοτήσει μια συναρπαστική συζήτηση. 
Προετοιμαστείτε για μια συνέντευξη που 
προσφέρει πολλές αναλύσεις και ιδέες που 
μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε οι ίδιοι 
για τις δικές σας μελέτες.

TRADERS :́ Τι σας έκανε να γράφετε αναλύσεις επί 
των αγορών; 
Pring: Στην αρχή της σταδιοδρομίας μου, εργάστηκα 
για έναν μπρόκερ - όπως θα αναμένατε. Ωστόσο, οι 
θεμελιώδεις αναλύσεις που ετοιμαζόντουσαν εκεί και εμείς τις 
χρησιμοποιούσαμε προς αναζήτηση πελατών ήταν αρκετά 
κακές. Έτσι αναρωτήθηκα πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν. 
Ο προϊστάμενός μου πρότεινε κάποια ενδιαφέροντα βιβλία 
που υπήρχαν στη βιβλιοθήκη της εταιρείας, έτσι άρχισα να 
κάνω κάποια σχετική έρευνα και υπήρξα εξαιρετικά τυχερός 
όταν έπεσε στα χέρια μου το κλασικό βιβλίο «Τεχνική ανάλυση 
τάσεων μετοχών» (Technical Analysis of Stock Trends) των 
Edwards και Magee. Σας λέω, για έναν τεχνικό αναλυτή αυτό 
το βιβλίο βάζει πολλά πράγματα στη θέση τους - προς τιμήν 
των συγγραφέων. Άρχισα να εφαρμόζω τα τεχνικά εργαλεία 
που παρουσιάζονται στο βιβλίο και να τα συνδυάζω με τα 

θεμελιώδη δεδομένα. Είχε πολύ καλό αποτέλεσμα και 
για αυτό δεν έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ αυτήν την 
προσέγγιση ως αναλυτής.

TRADERS :́ Τι συνέβη στη συνέχεια της σταδιοδρομίας 
σας; 
Pring: Χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες, αργότερα 
συνάντησα έναν πλούσιο επενδυτή που έψαχνε κάποιον για 
να διαχειριστεί τα χρήματά του. Συζητήσαμε και κάναμε μια 
συμφωνία για την ίδρυση μιας συνεργασίας με τη μορφή μικρού 
hedge fund. Παράλληλα, συνέχισα να γράφω το ενημερωτικό 
δελτίο μου, το οποίο υπάρχει σε παρόμοια μορφή έως σήμερα. 
Μετά από το κραχ του 1987 έψαχνα για κάτι πιο σταθερό και 
το 1988, μαζί με τον Joe Turner, ιδρύσαμε την Pring Turner 
Capital, την εταιρεία μας διαχείρισης επενδυτικών προϊόντων. 
Τολμώ να πω ότι έκτοτε όλα βαίνουν καλώς.
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Η τιμή είναι ο καλύτερος δείκτης του κόσμου

Michael Covel

Ήδη από το Μάρτιο του 2006 είχαμε δημοσιεύσει στο γερμανικό TRADERS’ μια συνέντευξη του Michael 
Covel που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στο θέμα της παρακολούθησης τάσεων. Από τότε έχουν περάσει 
περισσότερο από οκτώ χρόνια και σε αυτό το διάστημα έχουν αλλάξει πολλά. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίον δημοσιεύουμε μια δεύτερη συνέντευξη όπου θα παρουσιάσουμε νέες πτυχές της φιλοσοφίας 
εκτέλεσης συναλλαγών του Michael Covel. Και για εκείνον ο κόσμος έχει προχωρήσει, με αποτέλεσμα να 
έχει διδαχθεί πολλά νέα πράγματα.
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Πώς συναλλάσσομαι ψευδή σήματα

J. C. Parets

Ο J.C. Parets είναι ο ιδρυτής της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Eagle Bay Capital που εδρεύει στη Νέα 
Υόρκη (επικοινωνία: info@eaglebaycapital.com). Είναι βετεράνος δέκα ετών και γνωστός τεχνικός της 
αγοράς. Η δουλειά του JC έχει προβληθεί στα δίκτυα CNBC, Bloomberg, Fox Business και Business News 
Network. Αναφέρεται συχνά στο περιοδικό Γουόλ Στριτ και σε ΜΜΕ, καθώς επίσης και στον ιστότοπό του 
www.allstarcharts.com και στο Twitter @allstarcharts όπου το Business Insider πρόσφατα τον χαρακτήρισε 
ως έναν από τους 100 κορυφαίους Finance People που αξίζει να ακολουθούμε στο Twitter. Αυτήν την 
περίοδο είναι στο στάδιο της ίδρυσης ενός δικού του hedge fund, η διαχείριση του οποίου γίνεται βάσει 
της παραδοσιακής ανάλυσης τιμών και ψυχολογίας. Ο Marko Graenitz του πήρε τηλεφωνική συνέντευξη – 
προετοιμαστείτε για μια συνέντευξη με σπουδαίες πληροφορίες σχετικά με τη νοοτροπία και τις συναλλαγές 
ενός εκ των κορυφαίων τεχνικών επενδυτών των ημερών μας.

TRADERS’: Πώς αρχίσατε να ασχολείστε με τις 
συναλλαγές; 
Parets: Μεγάλωσα στο Μαϊάμι της Φλώριδα. Κατά καιρούς, 
ο πατέρας μου συναλλασσόταν παραδοσιακά επενδυτικά 

κεφάλαια (αμοιβαία κεφάλαια). Αυτό το διαπίστωσα προς το 
τέλος της δεκαετίας του ‘70 και στις αρχές του ‘80. Βέβαια, 
εκείνη την εποχή, τα πράγματα στις αγορές ήταν εντελώς 
διαφορετικά. Τα επιτόκια ήταν πολύ υψηλά, πολύ πάνω από 
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Ο ειδικός των κύριων αναδυόμενων αγορών  

Mark Mobius
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Brett Steenbarger

Οι επαγγελματίες επενδυτές είναι 
σύμβουλοι του εαυτού τους 

Ο Δρ Brett N. Steenbarger εργάζεται στην οικονομική βιομηχανία από τη δεκαετία του ‘70. Είναι 
κάτοχος διδακτορικού στην ψυχολογία και ενεργός επενδυτής, συγγραφέας και αναλυτής για 
περισσότερο από 20 έτη. Εδώ και πολλά χρόνια εργάζεται ως σύμβουλος για διάφορες επενδυτικές 
εταιρείες και με τον καιρό έγινε γνωστός σε ένα ευρύ ακροατήριο - όχι μόνο μέσω των δύο βιβλίων 
του «Enhancing Trader Performance» (Wiley, 2006) και «The Psychology of Trading» (Wiley, 2003), 
αλλά και μέσω διάφορων άρθρων σε περιοδικά και στον ιστότοπό του www.brettsteenbarger.com. 
Ο Brett Steenbarger ζει με τη σύζυγό του στο νέο Κανάαν του Κονέκτικατ. Είμαστε ευτυχείς που 
σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας μια συνέντευξη με τον κ. Steenbarger, ο οποίος κανονικά συνεργάζεται 
μόνο με επενδυτές hedge fund, τραπεζών και ανεξάρτητων επενδυτικών εταιρειών. Διαβάστε όλα τα 
ενδιαφέροντα πράγματα που έχει να σας πει. 

» TRADERS’: Κύριε Steenbarger, συνεργάζεστε με 
επενδυτές hedge fund, τραπεζών και ανεξάρτητων 
επενδυτικών εταιρειών.  Με ποιο τρόπο διαφέρουν 
αυτοί οι επενδυτές από τους ιδιώτες επενδυτές και 
ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις τους; 
Steenbarger: Οι πεπειραμένοι επαγγελματίες επενδυτές 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις που είναι πολύ διαφορετικές 
από εκείνες των ιδιωτών επενδυτών ή των αρχαρίων. Η 
δυσκολότερη πρόκληση για τους επαγγελματίες επενδυτές 
είναι η συνεχής προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
αγορές. Υπάρχουν περίοδοι χαμηλής μεταβλητότητας, οι 
οποίες όμως μπορούν γρήγορα να μετατραπούν και πάλι σε 

περιόδους υψηλής μεταβλητότητας. Υπάρχουν διαφορετικές 
φάσεις τάσης, από αργές σε γρήγορες, και περίοδοι πλάγιας 
μετακίνησης. Επιπλέον, οι καταλύτες που καθοδηγούν τις 
αγορές αλλάζουν διαρκώς - ένα πολύ ισχυρό ή πολύ αδύναμο 
συνάλλαγμα, πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επιτόκια, πολύ 
υψηλές ή πολύ χαμηλές αξιολογήσεις μετοχών, κοκ.

TRADERS’: Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα; 
Steenbarger: Τα τελευταία χρόνια ήταν, παραδείγματος 
χάριν, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα με τη χαλαρή νομισματική 
πολιτική της που επηρέασε πολύ τις αγορές. Το πρόβλημα, 
ωστόσο, είναι ότι κι αυτό θα αλλάξει πάλι, και θα έχει 
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Ο Joe Ross είναι ένας θρύλος των επενδύσεων που ζει από τις αγορές εδώ και – κρατηθείτε – 58 χρόνια. Εκτελεί 
συναλλαγές και επενδύει από τη στιγμή που έκανε την πρώτη του συναλλαγή στην ηλικία των 14. Επί του παρόντος, είναι 
ένας πολύ γνωστός και σεβαστός master trader/επενδυτής. Έχει επιβιώσει από όλες τις διακυμάνσεις των αγορών λόγω 
του ευπροσάρμοστου επενδυτικού ύφους του, όπου χρησιμοποιεί μια προσέγγιση χαμηλού ρίσκου που παράγει σταθερά 
κέρδη. Ο Joe είναι ο δημιουργός του διάσημου στησίματος Ross Hook και έχει θέσει νέα πρότυπα για τις συναλλαγές 
χαμηλού ρίσκου. Έχει γράψει δώδεκα σημαντικά βιβλία και αμέτρητα άρθρα και δοκίμια σχετικά με τις συναλλαγές. Όλα 
τα βιβλία του έχουν γίνει κλασικά και έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Επιπλέον, διαχειρίζεται την ιστοσελίδα 
www.tradingeducators.com, όπου διδάσκει τη μέθοδό του για εκτελέσεις συναλλαγών και παρέχει πηγές για τους 
επενδυτές. Σήμερα, έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Joe Ross για την προσέγγισή του στις αγορές, 
τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από τις συναλλαγές και την τεράστια εμπειρία του από την εκτέλεση συναλλαγών για 
περισσότερα χρόνια από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον στον πλανήτη. 

Πώς εκτελώ συναλλαγές εδώ και 58 χρόνια 

Joe Ross

» TRADERS :́  Joe, μπορούμε μόνο να μαντέψουμε 
σχετικά με τον πλούτο των εμπειριών που αποκτήσατε 
όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά πρώτα απ' όλα, ας 
ξεκινήσουμε με το πώς άρχισαν όλα. Πότε ακούσατε 
για πρώτη φορά για τις αγορές και τις συναλλαγές και 
πώς εθιστήκατε – με την καλή έννοια – σε αυτές;

Ross: Όταν ήμουν 14 ετών, συνηθιζόταν οι μητέρες να 
μένουν στο σπίτι και οι πατέρες να πηγαίνουν στη δουλειά. 
Ωστόσο, ο καλύτερος φίλος του πατέρα μου έμενε συνήθως 
στο σπίτι τις εργάσιμες ημέρες. Υπέθετα ότι είχε κάποιο 
πρόβλημα υγείας - ότι ήταν ένα άτομο που δεν μπορούσε 
να εργαστεί. Ο φίλος μου και η οικογένειά του ζούσαν αρκετά 
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Επενδύσεις αξιών με έμφαση στο εισόδημα 

Charles Sizemore
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Justice Little 
γνωστός και ως 
Jack Sparrow
Επενδύστε δυναμικά την 
κατάλληλη στιγμή 

Ως επενδυτής, ο Jack Sparrow διαθέτει πείρα άνω των 17 ετών, σε όλες τις ομάδες 
κεφαλαιακών αγαθών. Ειδικεύεται στην παγκόσμια μακροοικονομική στρατηγική. Σήμερα, 
εκτελεί συναλλαγές στον προσωπικό του λογαριασμό και εργάζεται για το φιλόδοξο 
πρόγραμμά του «Mercenary Trader» (www.mercenarytrader.com). Ο Marko Gränitz 
συνάντησε τον Jack στο γραφείο του «Batcaves» στο Λας Βέγκας και μίλησε μαζί του για 
τις συναλλαγές του και τη φιλοσοφία του. 

» TRADERS’: Τζακ, πρώτο ερώτημα, πού αποδίδεται 
το ψευδώνυμο; 
Sparrow: Λοιπόν, για μένα είναι τόσο απλό, ώστε γίνεται 
κυρίως διασκεδαστικό. Με όλη τη σοβαρότητα που υπάρχει 
στη δουλειά μας, δεν πρέπει να χάνουμε το χιούμορ. Και όχι 
μόνο αυτό: πρέπει επίσης να απολαμβάνεις τη ζωή και να 
κάνεις κάποια πράγματα αντί να κάθεσαι μόνιμα μπροστά 
στον υπολογιστή και να εργάζεσαι.

TRADERS’: Επί του παρόντος, τα μεγάλα ταξίδια δεν 
φαίνεται να αποτελούν ζήτημα, σωστά; 
Sparrow: Ναι, αυτή την εποχή εργάζομαι 70 με 80 ώρες 
την εβδομάδα και διαμορφώνω μαζί με τους συναδέλφους 
μου την πλατφόρμα που πλαισιώνει το Mercenary Trader. 
Την τελειοποιούμε και δημιουργούμε ειδικά επεκτάσιμες 
διαδικασίες. Ως βάση μιας μεταγενέστερης, πολύ 
μεγαλύτερης δομής που δε θα περιλαμβάνει μόνο τις δικές 
μας συναλλαγές αλλά και πράγματα όπως παγκόσμια 
έρευνα, διαχείριση επενδυτικών εργαλείων και πρώτης τάξης 

κοινότητα επενδυτών. Σε αυτή τη μορφή, αυτό είναι μοναδικό 
στον κόσμο και θα αναζωογονήσει τη βιομηχανία. Ας είμαστε 
ειλικρινείς: Ποιός συντάκτης αναφορών επί της αγοράς είναι 
επίσης ενεργός; Εδώ βλέπουμε το μεγάλο μας πλεονέκτημα, 
καθώς εμείς οι ίδιοι είμαστε ενθουσιώδεις επενδυτές/traders 
και έτσι μπορούμε να τα συνδέουμε όλα μαζί. Κάποια στιγμή 
θα θέλαμε να εκπαιδεύουμε traders. Εδώ έχω πάντα τις 
‘χελώνες’ ως πρότυπο. Μέχρι τότε, υπάρχει μακρύς δρόμος, 
αλλά εργάζομαι πάνω σε αυτό απτόητος.

TRADERS’: Αυτή η εποχή μοιάζει να είναι 
συναρπαστική για εσάς. Τι κάνατε πριν το Mercenary; 
Sparrow: ‘Εχω σπουδάσει κάτι άλλο, αγγλική φιλολογία. 
Ήμουν έτοιμος να γίνω καθηγητής και να έχω μια ακαδημαϊκή 
ζωή. Αλλά ένας από τους καθηγητές μου, σε μια προσωπική 
συνομιλία, με έκανε να αλλάξω πλάνα. Αυτό με βύθισε σε 
μια κρίση ταυτότητας και έπρεπε πλέον να σκεφτώ πώς θα 
προχωρούσα. Έπρεπε όμως πρώτα να ολοκληρώσω τις 
σπουδές μου. 
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Gary Antonacci  

Επενδύσεις με διπλή ορμή

Ο Gary Antonacci είναι επαγγελματίας trader με πείρα άνω των 35 ετών, σε λιγότερο αξιοποιημένες 
επενδυτικές ευκαιρίες. Το 1978 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Harvard Business School με ένα MBA και 
έκτοτε ειδικεύτηκε στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών στρατηγικών. Η έρευνά 
του στον τομέα των επενδύσεων ορμής τού πρόσφερε την πρώτη θέση στα βραβεία «Wagner Awards 
for Advances in Active Investment Management» το 2012 και τη δεύτερη το 2011. Χάρη στην έρευνά του, 
το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στη διπλή ορμή, μια έννοια που συνδυάζει τη διατομή της 
σχετικής ισχύος με την απόλυτη ορμή της παρακολούθησης τάσης. Ο Antonacci είναι ο συγγραφέας του 
«Dual Momentum Investing: An Innovative Approach to Higher Returns with Lower Risk» και θεωρείται 
κορυφαίος ειδικός σε αυτόν τον τομέα. Εκδίδει άδειες για μοντέλα ορμής σε επαγγελματίες επενδυτές και 
είναι σύμβουλος, καθώς και προσκεκλημένος ομιλητής στο θέμα των στρατηγικών ορμής.

TRADERS :́ Είστε επενδυτής συστημάτων με βάση 
κανόνες. Συναλλασσόσασταν πάντα με αυτόν τον 
τρόπο;  
Antonacci: Προσπαθώ πάντα να συναλλάσσομαι βάσει 
κανόνων και μεθόδου για να μην επιτρέπω στον εαυτό 
μου να επηρεάζεται από οποιαδήποτε συναισθήματα και 
προκαθορισμένες συμπεριφορές. Αλλά μόνο με τη διπλή ορμή 
βρήκα μια προσέγγιση που μου επιτρέπει να διαχειρίζομαι 
αυτό το ζήτημα με την απαραίτητη αυτοπεποίθηση. 

TRADERS :́ Πότε ανακαλύψατε την έννοια της ορμής;
Antonacci: Γνώριζα ήδη από τη δεκαετία του 1970 τις αρχές 
της ορμής όταν έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο του Bob Levy 

σχετικά με επενδύσεις σχετικής ισχύος και το βιβλίο τιο Nick 
Darvas σχετικά με μια προσέγγιση ορμής στην επιλογή 
μετοχών. Αλλά μόνο εδώ και λίγο περισσότερο από οκτώ 
χρόνια ανακάλυψα πόση επιστημονική δουλειά έχει γίνει για 
την ορμή της τιμής κατά τα τελευταία 20 χρόνια. Όμως στη 
συνέχεια χρειάστηκαν άλλα δύο χρόνια προτού μπορέσω να 
προετοιμάσω και να ενισχύσω αυτές τις πληροφορίες για να 
δημιουργήσω την προσέγγισή μου της διπλής ορμής.

TRADERS :́ Πόσο επαρκείς είναι οι «αποδείξεις» για 
την ορμή ως απτή στρατηγική; 
Antonacci: Η ορμή έχει αποδειχθεί επικερδής όταν 
εφαρμόζεται σε έναν χρονικό ορίζοντα έξι με δώδεκα μηνών. 
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Ο καθένας μπορεί να κάνει trading 
σε δικαιώματα προαίρεσης

Tom Sosnoff

Ο Tom Sosnoff είναι επενδυτής επί δικαιωμάτων προαίρεσης 
(options) και επιχειρηματίας. Είναι συνιδρυτής της αμερικανικής 
εταιρείας μπρόκερ Thinkorswim και της πλατφόρμας Tastytrade 
και ξεκίνησε την πλατφόρμα εκπαίδευσης και εκτέλεσης 
συναλλαγών www.Dough.com. Είναι φανατικός οπαδός των 
συναλλαγών επί δικαιωμάτων προαίρεσης ως στοιχείο των 
επενδυτικών στρατηγικών από ιδιώτες επενδυτές. Ακολουθεί 
αυτή την αποστολή μέσω της Tastytrade, όπου παρήγαγε από 
κοινού βίντεο κατάρτισης για επενδυτές όλων των επιπέδων 
εμπειρίας. Είναι πολύ ενεργός στα δικαιώματα προαίρεσης 
και συχνά διατηρεί αρκετές εκατοντάδες θέσεις. Η συνέντευξη 
πραγματοποιήθηκε μέσω Skype και μιλήσαμε για τη φιλοσοφία 
του στις εκτελέσεις συναλλαγών και για την προστιθέμενη αξία 
των στρατηγικών πώλησης με δικαιώματα προαίρεσης.

TRADERS :́ Κύριε Sosnoff, συναλλάσσεστε 
δικαιώματα προαίρεσης. Μπορείτε να μας πείτε, εν 
συντομία, πώς καταλήξατε σε αυτό;
Sosnoff: Αυτό συνέβη πριν από καιρό. Ήμουν 23 ετών. 
Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου πραγματική ευκαιρία για 
trading. Όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους συσχετιζόμουν 
εκείνη την εποχή εκτελούσαν συναλλαγές επί δικαιωμάτων 
προαίρεσης – έτσι, ήταν προφανές ότι θα έκανα το ίδιο. 
Αν οι άλλοι στο περιβάλλον μου συναλλάσσονταν μετοχές 
ή ΣΜΕ, θα γινόμουν trader επί μετοχών ή ΣΜΕ. Επίσης, 
κατά καιρούς έχω συναλλαχθεί μετοχές και ΣΜΕ, αλλά 
ο πυρήνας ήταν και είναι οι συναλλαγές δικαιωμάτων 
προαίρεσης. Τέλος πάντων, αγόρασα μια θέση από το 
“σανίδι” του Chicago Board Options Exchange (CBOE). 
Τότε, οι θέσεις ήταν πιο φθηνές από τα συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης. 

TRADERS :́ Ποιο είναι το βασικό όφελος της 
συναλλαγής δικαιωμάτων προαίρεσης σε σύγκριση με 
άλλα εργαλεία; 
Sosnoff: Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι συναρπαστικά, 
στρατηγικά εργαλεία που μπορούν να συναλλαχθούν 
ενεργητικά και με τα οποία μπορεί κάποιος να αποκτήσει 
ένα πλεονέκτημα στην αγορά. Μπορεί να κάνω λάθος με τα 

δικαιώματα και να εξακολουθώ να βγάζω χρήματα. Η βασική 
αρχή που καθιστά τα δικαιώματα τόσο ελκυστικά είναι η 
αξία που περιλαμβάνεται, με την οποία μπορείς άνετα να 
ελίσσεσαι. Κατά τη γνώμη μου, κανένα άλλο εργαλείο δεν 
προσφέρει τέτοια χαρακτηριστικά.

TRADERS :́ Υπάρχουν διάφοροι τύποι δικαιωμάτων 
προαίρεσης, όπως είναι τα εβδομαδιαία (Weeklies), τα 
μηνιαία (Monthlies) και τα μακροπρόθεσμα (LEAPs). 
Ποια είναι τα αγαπημένα σας; 
Sosnoff: Για να είμαι ειλικρινής, για μένα όλα τα δικαιώματα 
είναι το ίδιο, είτε πρόκειται για Weeklies, Monthlies ή LEAPs. 
Και δεν έχει σημασία αν πρόκειται για δικαιώματα προαίρεσης 
μετοχών ή ΣΜΕ. Φυσικά, υπάρχουν διαφορές στις διάρκειες, 
αλλά η βασική αρχή είναι πάντα η ίδια. 

TRADERS :́ Στην Tastytrade καθιστάτε την έρευνα 
και τα στατιστικά διαθέσιμα στους ιδιώτες επενδυτές 
για να είναι προετοιμασμένοι για τη συναλλαγή των 
δικαιωμάτων. Τι κάνει την προσέγγισή σας τόσο 
ξεχωριστή; 
Sosnoff: Κάνουμε, κατά κάποιον τρόπο, οτιδήποτε άλλο. 
Δεν εξετάζουμε καμία θεμελιώδη ή τεχνική ανάλυση. Κατά 
τη γνώμη μου, οι μετακινήσεις των τιμών στις αγορές είναι 
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Ένας βετεράνος των αγορών 

Παναγιώτης Γεννηματάς

Ο Παναγιώτης Γεννηματάς γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1949. Σπούδασε Νομικά, Κλασική Φιλολογία, 
Πολιτική Κοινωνιολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Φιλοσοφία 
και Μουσικολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών 
(1967-1974),Μονάχου (1976-1980) και Freiburg (1979) 
στη Γερμανία. Διετέλεσε: - Ειδικός σύμβουλος του 
πρωθυπουργού Γ. Ράλλη (1980-1981). - Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ 1980-1982). - 
Αντιπρόεδρος ΒΙ.ΠΕ.-Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. (1986-1989). - Πρόεδρος 
EUROSEC AXE (1990-1994). - Σύμβουλος Διοικήσεως 
Τραπέζης της Ελλάδος (1993-1994). - Πρώτος Έλληνας 
αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) στο Λουξεμβούργο (1994-2000). - Ιδρυτής και 
πρόεδρος Δ.Σ. της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (2000-2006). Έχει 
γράψει 3 βιβλία και πλήθος άρθρων.

» TRADERS :́ Κύριε Γεννηματά, είστε ένας βετεράνος 
στα χρηματοοικονομικά δρώμενα στη χώρα, πείτε μας 
από που ξεκινήσατε;
Γεννηματάς: Eξ οικείου πταίσματος, που λένε. Η 
χρηματιστηριακή διαδικασία επιχειρηματικής χρηματοδότησης 
έτυχε, δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς πώς, να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον μου από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ήμουν καλός στα 
οικονομικά μαθήματα που τότε ήσαν μεγάλο σχετικά μέρος της 
ύλης στη Νομική Σχολή Αθηνών και επιπλέον είχα συνηθίσει 
από πολύ μικρός να «ξεκοκκαλίζω» εφημερίδες! Είμαστε 
βλέπεις πολιτική οικογένεια και το σπίτι ήταν εφημεριδόσπιτο! 
Στο ξεκοκκάλισμα επάνω σάρωνα και τα οικονομικά ζητήματα 
με μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορώ μάλιστα να πω ότι πιο πολλά 
οικονομικά στη ζωή μου έχω μάθει από τον ελληνικό και διεθνή 
τύπο παρά από τα θεωρητικά οικονομικά των πανεπιστημίων 
όπου ακόμα επικρατεί βεβαίως η εντελώς άσχετη με την 
οικονομική πραγματικότητα νεοκλασική θεωρία. 

Εκεί επάνω λοιπόν το ελληνικό «οικογενειακό» 
χρηματιστήριο της δεκαετίας του ’70 κίνησε την προσοχή 
μου, λίγο πριν από το μπουμ αλλά και το κραχ του 1973! Να 
συμμετέχω όμως ως επενδυτής άρχισα το 1987. Το Φεβρουάριο 
του έτους εκείνου είχε σημειωθεί μια μακρά απεργία στην 
σημερινή ΑΛΦΑ Τράπεζα, τότε Τράπεζα Πίστεως. Η μετοχή 
της εταιρείας είχε υποτιμηθεί σημαντικά. Στη φάση εκείνη 
λοιπόν πούλησα το αυτοκίνητο που είχα και αγόρασα με όλα 
τα χρήματα μετοχές της τράπεζας. Σε δύο μήνες αγόρασα άλλο 
αυτοκίνητο με τα κέρδη, όχι καλλίτερο από το προηγούμενο 
γιατί ήθελα να διατηρήσω μάχιμη ρευστότητα. Από τότε μέχρι 
και το 1995 μπορεί να πει κανείς ότι το χρηματιστήριο ήταν 
για μένα τακτική πηγή ικανοποιητικού εισοδήματος, χωρίς 
βεβαίως «γιάπικες» υπερβολές και σαλταδορισμούς. Αυτά δεν 
ταίριαζαν ποτέ με τον χαρακτήρα μου. 

Τα πράγματα πάντως ήρθαν έτσι ώστε στην περίοδο 
1991-94 να διατελέσω πρόεδρος της πρώτης καθαρά 

http://www.traders-mag.gr/


Παρακολουθείστε ένα δωρεάν webinar στέλνοντας ένα email στο:

info@ikantartzis.com 

Στις αγορές μπορείς να είσαι από 
πάνω ή από κάτω:

εσύ ποια θέση προτιμάς?

Εκπαιδευτικά σεμινάρια/webinars με θέμα τις 
παγκόσμιες χρηματαγορές, το επενδυτικό πλάνο, τις 
εξωχρηματιστηριακές αγορές (OTC), την αγορά του 

FX και κυρίως την αγορά των παραγώγων προϊόντων 
(options & futures)

“Για περισσότερο από 20 χρόνια παρέχουµε επενδυτικές συµβουλές στις 
παγκόσµιες χρηµαταγορές µε έµφαση στα παράγωγα προϊόντα”

Κανταρτζής Ιωάννης
MSc, Economist

Options strategist

www.ikantartzis.com

mailto:info@ikantartzis.com
http://www.ikantartzis.com/
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EDITORIAL

Η ανέμελη ζωή των 
επιτυχημένων Traders
Είναι αλήθεια ότι τελικά κάποιοι traders καταφέρνουν να έχουν συστηματική 
επιτυχία στις τοποθετήσεις τους. Είναι δεδομένο πως όλοι όσοι ξεκινούν την 
ενασχόλησή τους με αυτόν το χώρο, θέλουν να πιάσουν αυτόν τον μεγάλο 
στόχο - και μάλιστα γρήγορα.
Το κύριο μέλημά τους, όμως, είναι να αποκτήσουν όσο περισσότερα χρήματα 
γίνεται από αυτό το επάγγελμα, χωρίς όμως να αναρωτηθούν ποια είναι τα 
εμπόδια και οι απαιτήσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Στην πραγματικότητα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Ακόμα και αυτοί 
οι άκρως επιτυχημένοι traders οι οποίοι επιτυγχάνουν συστηματικές θετικές 
αποδόσεις, αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως ενδεικτικά:

Προσαρμογή: οι αγορές αλλάζουν 
συνεχώς. Θα πρέπει να εργάζονται 
συνέχεια υπό το πρίσμα της αλλαγής 
των στρατηγικών τους αναφορικά στη 
συμπεριφορά και μεταβλητότητα της 
εκάστοτε αγοράς. Επίσης, είναι πολύ 
σημαντικό να κατακτήσει κανείς την 
τέχνη της ισορροπημένης στρατηγικής 

χωρίς πολλές και συχνές αλλαγές.
Μέγιστες απώλειες: ακόμα και οι επαγγελματίες επενδυτές/traders 
αντιμετωπίζουν μακρόχρονες περιόδους αρνητικών αποδόσεων. Ακόμα και 
αν το έχουν περάσει πολλές φορές αυτό το στάδιο και έχουν επιβιώσει, ποτέ 
δεν είναι ευχάριστο.
Μοναξιά: πολλοί traders εκτελούν συναλλαγές μοναχικά ενώ μπορεί να 
περάσουν ώρες, ίσως και μέρες, χωρίς να μιλήσουν σε κάποιον. Αρκετά 
συχνά δε χρειάζεται να γίνει κάτι μεταξύ των συναλλαγών, ως εκ τούτου 
χάνονται στις σκέψεις τους.
Όλα τα παραπάνω, αποτελώντας μόνο την κορυφή του παγόβουνου, δε 
θυμίζουν την ανέμελη ζωή που έχουν στο μυαλό τους οι νεοεισερχόμενοι 
στο χώρο οι οποίοι ελπίζουν σε θετικές αποδόσεις. Περισσότερο 
ομοιάζει με σκληρή, απαιτητική δουλειά, με πιθανές μεγάλες περιόδους 
αρνητικών αποδόσεων, δύσκολης συναισθηματικής μεταχείρισης και 
υπομονής. Το δίχως άλλο, εαν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές θα πρέπει να 
προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα έτσι ώστε να παραμείνουμε “στο 
παιχνίδι”. 
Για εκείνους που πραγματοποιούν συναλλαγές σε πολύ βραχυπρόθεσμο 
επίπεδο, πιθανότατα να μην μπορούν να αφήσουν τις οθόνες τους ούτε 
λεπτό μιας και αυτό θα σήμαινε, για αυτούς, μια χαμένη ευκαιρία σε κάποια 
δεδομένη στιγμή. 
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιος μαγικός διακόπτης που να 
μεταμορφώνει αυτήν την ενασχόληση με τις χρηματαγορές σε κάτι 
ευχάριστο και εύκολο. Δεν υπάρχει καμία σιγουριά πως η στρατηγική που 
απέφερε κέρδη στο παρελθόν, θα επιφέρει κέρδη και στο μέλλον με τον ίδιο 
τρόπο. Μπορεί να επιτύχατε σε πολλές συναλλαγές και να χάσετε όλα σας τα 
κέρδη σε μόνο μια λανθασμένη. Ο επαγγελματίας trader θα πρέπει να ζήσει με 
αυτήν την αβεβαιότητα μέχρι τα βαθιά γεράματα. Γι’ αυτόν τον λόγο, και για 
να μην αισθάνεστε εντελώς μόνοι, είμαστε συνέχεια δίπλα σας.

Ιωάννης Κανταρτζής, Οικονομολόγος 
και options strategist
www.ikantartzis.com

Σοφός είναι αυτός που ξέρει χρήσιμα πράγματα,όχι αυτός 
που ξέρει πολλά
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» Η τεχνική ανάλυση είναι το δημοφιλέστερο εργαλείο μεταξύ των επενδυτών. 
Υπάρχουν εκατοντάδες δείκτες που μπορούμε να εφαρμόσουμε στις τιμές και στη 
συνέχεια να εξάγουμε συμπεράσματα. Αν και δεν χρησιμοποιούνται για άμεσα 
σήματα εκτέλεσης συναλλαγών, προσφέρουν έναν πολύτιμο προσανατολισμό κατά 
τις εκτελέσεις συναλλαγών. 

Ωστόσο, οι δείκτες επικρίνονται συχνά για ένα πράγμα: είναι αργοί, δεδομένου 
ότι στον υπολογισμό τους χρησιμοποιούν ένα 
ορισμένο μήκος περιόδου προηγούμενων 
δεδομένων. Παραδείγματος χάριν, ο δείκτης σχετικής 
ισχύος υπολογίζεται στη ρύθμιση προεπιλογής για 
14 περιόδους. Φυσικά, μπορείτε απλά να επιλέξετε 
πιο σύντομο επίπεδο για να λάβετε «γρηγορότερα» 
σήματα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
μείωση στην ποιότητα του σήματος και σε αύξηση 
στο «θόρυβο» των τιμών χωρίς κάποιο εμφανές 
πλεονέκτημα.  

Μια άλλη δυνατότητα είναι να χρησιμοποιηθούν οι δείκτες μόνον ως οδηγός και 
να λαμβάνονται αποφάσεις για εκτελέσεις συναλλαγών σε ένα «γυμνό» διάγραμμα. 
Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν βοήθεια από την κλασική ανάλυση διαγραμμάτων 
με αντίσταση και στήριξη, γραμμές τάσης και τα λοιπά. Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται 
να επιδεικνύει σημαντικά επίπεδα χωρίς καθυστέρηση. Αλλά κι εδώ παραμένει συχνά 
η ερώτηση του πότε διασπάται το αντίστοιχο επίπεδο τιμής - σε τελευταία ανάλυση, 
μπορεί να πρόκειται και για ψευδές ξέσπασμα. 

Ίσως η καθυστερημένη απόδοση σήματος ενός δείκτη να μην είναι και τόσο κακή. 
Τελικά, δεν παίζει ρόλο ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές. Ο 

κάθε επενδυτής πρέπει να αναπτύσσει τη δική του φιλοσοφία. Παντού, εκτός από το 
διάγραμμα με tick, υπάρχουν μερικές καθυστερήσεις, ακόμη και στο διάγραμμα  με 
χρήση candlestick - τουλάχιστον εάν ερμηνεύετε πάντα τα μοτίβα όταν ολοκληρώνεται 
ένα κερί. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι οι δείκτες με καθυστέρηση. Ο τελικός 
στόχος όλων των τεχνικών και των εργαλείων πάντα έχει να κάνει με ένα πράγμα: 
τη σωστή ερμηνεία. Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή, σε 
πραγματικό χρόνο. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση – ανεξάρτητα από τα εργαλεία 
που χρησιμοποιείτε. «

Καλές επενδύσεις

Ιωάννης Κανταρτζής

Αναστάσιος Παπακώστας

To TRADERS’ έρχεται σε εσάς εντελώς 
δωρεάν. Αυτό είναι εφικτό χάρη 
στην υποστήριξη των διαφημιστών 
και των χορηγών μας. Σας 
προτρέπουμε,λοιπόν, να προσέξετε τα 
μηνύματά τους και να τους βοηθήσετε 
να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. 
Επιπλέον, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τα 
δικά σας σχόλια, που αποτελούν για 
εμάς το μοναδικό εργαλείο συνεχούς 
βελτίωσης του περιοδικού μας. 
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας 
στο 
info@traders-mag.gr

Ελέγξτε το πεπρωμένο σας, 
αλλιώς κάποιος άλλος θα το κάνει.

Ιωάννης Κανταρτζής  Αναστάσιος Παπακώστας

Δείκτες με καθυστέρηση

http://www.ikantartzis.com/
http://www.traders-mag.gr/
mailto:info@traders-mag.gr
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είςαγωγίκο αρθρο

6 οι επενδύσεις στις  χρηματαγορές είναι όπως 
το χόκεϋ επί πάγου 

 Οι επενδύσεις στις  χρηματαγορές είναι όπως το 
χόκεϋ επί πάγου. Προετοιμαστείτε κατάλληλα, 
δείξτε ελεγχόμενη επιθετικότητα,  αντιδράστε με 
την ανάλογη ταχύτητα στις αλλαγές της αγοράς και 
οπλιστείτε με υπομονή και πειθαρχεία.

γνωμη των είδίκων

18 ο τραπεζικός «γρίφος»
 Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού 

συστήματος. Το θέμα της κεφαλαιοποίησης 
των τραπεζών προκύπτει από το ευρωπαϊκό 
κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας τους.

20 τι είδους επενδυτής είστε;
 Εκπαιδευόμενος έναντι Αμειβόμενου: Βρίσκεστε 

σε πειραματικό στάδιο εκμάθησης της διαδικασίας 
εκτέλεσης επενδύσεων ή μετέχετε στην αγορά 
ως επιχειρηματίες με προσδοκίες για ανάληψη 
εσόδων και εξόδων;

εργαλεία

24 ανασκόπηση ιστότοπων
 Κάντε τη Δική σας Επαγγελματική Ανάλυση. Ενώ 

η παροχή επαγγελματικής ανάλυσης είναι συχνά 

αδύνατη ή πολύ ακριβή, για την πραγματοποίηση 
προσωπικής ανάλυσης χρειάζεστε ιδιαίτερες 
γνώσεις και, προ πάντων, αφθονία χρόνου.

28 ανασκόπηση λογισμικού
 Διαγράμματα, Τεχνική Ανάλυση και Συστήματα 

Επένδυσης - ένα συνολικό πακέτο για Διακριτούς 
και Συστημικούς Επενδυτές. Η πέμπτη έκδοση του 
προγράμματος Visual Chart σας προσφέρει όλα 
όσα χρειάζεστε για τη διενέργεια πετυχημένων και 
επαγγελματικών συναλλαγών.

ςτρατηγίκες

34 επιλέγοντας μετοχές με εργαλεíο τον 
συντελεστή βήτα (beta coefficient)

 Ο συντελεστής βήτα είναι ένα από τα 
χρηματοοικονομικά εργαλεία που βοηθά στη 
μέτρηση του συστηματικού μη διαφοροποιήσιμου 
κινδύνου μιας μετοχής, δηλαδή του κινδύνου 
του αξιογράφου που προέρχεται από τις 
διακυμάνσεις της συνολικής χρηματιστηριακής 
αγοράς και ο οποίος δεν εξουδετερώνεται από τη 
διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.

38 FOREX: τεχνικές ανάλυσης της αγοράς και 
στρατηγικές τοποθέτησης

 Η κρίση που ταλαιπωρεί την Ελλάδα αλλά και 
τον υπόλοιπο κόσμο, τα τελευταία 5½ χρόνια, 
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αποποίηση ευθυνών
Οι πληροφορίες στο περιοδικό TRADERS´ έχουν εκπαιδευτικό 
και μόνο σκοπό. Δεν προορίζονται για σύσταση, προώθηση 
ή οποιουδήποτε τρόπου προβολής της καταλληλότητας 
συστημάτων επενδυτικών συναλλαγών, στρατηγικής ή 
προσέγγισης. Οι επενδυτές συμβουλεύονται να κάνουν την 
δική τους έρευνα αγοράς και  ελέγχους αξιοπιστίας έτσι ώστε 
να προσδιορίσουν την εγκυρότητα μιας επενδυτικής ιδέας. Οι 
επενδύσεις ενέχουν μεγάλο επίπεδο κινδύνου. Οι παρελθούσες 
αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μέλλουσες αποδόσεις
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έχει αναδείξει νέες μορφές επένδυσης, που 
μέχρι πριν από πέντε χρόνια δεν είχαν μεγάλη 
προβολή στη χώρα μας και οι οποίες μπορούν να 
προσαρμοστούν σε κάθε επενδυτικό προφίλ.

42 επένδυσε όσο είσαι νέος για να έχεις πλούτο 
όταν μεγαλώσεις

 Κάθε επίδοξος επενδυτής που αποφασίζει να 
ξεκινήσει σε νεαρή ηλικία, διαθέτει ένα ασύγκριτο 
πλεονέκτημα έναντι του να ξεκινήσει μερικά 
χρόνια αργότερα: τον χρόνο. Πολλοί άνθρωποι 
δεν αντιλαμβάνονται πως όσο πιο νωρίς ξεκινήσει 
κάποιος να επενδύει τόσο μικρότερο κεφάλαιο 
χρειάζεται να συνεισφέρει. Η φράση κλειδί σε αυτή 
την περίπτωση είναι ο ανατοκισμός των τόκων και 
των αποδόσεων.

Βαςίκα

44 η διαδρομή προς την επενδυτική επιτυχία
 Διαχείριση της δράσης τιμών (price action) μέρος 

2ο - Συνήθεις παρερμηνείες σχετικά με τη στήριξη 
και την αντίσταση τιμών: αναλύστε την επαναφορά 
τιμών.

48 Παρακολούθηση τάσεων επιμέρους μετοχών
 Η παρακολούθηση τάσεων έχει χρησιμοποιηθεί 

ως επικερδής μέθοδος επένδυσης εδώ και 
δεκαετίες. Το παρόν άρθρο περιγράφει τον τρόπο 
σχεδίασης μιας συστηματικής προσέγγισης με 
βάση την παρακολούθηση τάσεων, μαζί με μια 
σύντομη αναφορά στις ψυχολογικές πτυχές αυτής 
της προσέγγισης.
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52 ςυνέντευξη - Brian Shannon: καλύτερες 
επενδύσεις με πολλαπλά χρονικά πλαίσια

 Η συνέντευξη του μήνα σχετικά με μερικά από τα 
σημαντικότερα κοινά γνωρίσματα των καλύτερων 
επενδυτών: η ειλικρινής ενδοσκόπηση και η 
κατανόηση της προσωπικής ψυχολογίας, η 
γρήγορη ανάλυση και η δυνατότητα ευελιξίας 
όταν η αγορά εμφανίζει νέες πληροφορίες, και η 
ισχυρή ικανότητα πειθαρχίας και εφαρμογής των 
στρατηγικών.

Brian Shannon
Συνέντευξη - Brian Shannon: Καλύτερες
επενδύσεις με πολλαπλά χρονικά πλαίσια
Η συνέντευξη του μήνα σχετικά με μερικά 
από τα σημαντικότερα κοινά γνωρίσματα 
των καλύτερων επενδυτών: η ειλικρινής 
νδοσκόπηση και η κατανόηση της προσωπικής 
ψυχολογίας, η γρήγορη ανάλυση και η 
δυνατότητα ευελιξίας όταν η αγορά εμφανίζει 
νέες πληροφορίες, και η ισχυρή ικανότητα 
πειθαρχίας και εφαρμογής των στρατηγικών.

6

Larry Connors
Η συνέντευξη του μήνα: Η επόμενη γενιά 
δεικτών Ο κύριος Connors θεωρείται ευρέως 
ως ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς 
στο χώρο των χρηματαγορών. Έχει γράψει 
δημοφιλή βιβλία σχετικά με στρατηγικές της 
αγοράς και με συναλλαγές σε συνάρτηση με τη 
μεταβλητότητα. Αυτόν τον μήνα μας αρουσιάζει 
έναν νέο ταλαντωτή, τον ConnorsRSI.

16

Jack Schwager
Στην συνέντευξη του μήνα παρουσιάζουμε τον
Jack Schwager Τα λογικά και τα παράλογα της 
αγοράς

26

Larry Williams
Η καριέρα του έχει διάρκεια 50 ετών, είναι από
τους πιο πετυχημένους και γνωστούς επενδυτές
παγκοσμίως, ενώ έχει αναπτύξει διάφορους
γνωστούς δείκτες όπως τον Williams %R ή τον
Ultimate Oscillator. Αποκλειστικά στο TRA-
DERS´.

34

Ralph Acampora
Ο νονός της τεχνικής ανάλυσης. Ο Ralph
Acampora ίδρυσε την Market Technicians
Association (MTA) πριν από 40 περίπου χρόνια,
καθώς και τη Διεθνή Ομοσπονδία Τεχνικών
Αναλυτών (International Federation of Techni-
cal Analysts - IFTA), και μιλάει στο TRADERS‘ 
επι παντός επιστητού.

40

John Person
Το ταξίδι και οι ανακαλύψεις ενός βετεράνου 
επενδυτή με πορεία 33 ετών. Ο John Person ήταν 
ο πρώτος που δίδαξε έναν ισχυρό συνδυασμό 
ανάλυσης candlestick και σημείου αλλαγής 
τάσης. Απολαύστε την συνέντευξή του στο TRA-
DERS‘.

50

Peter Brandt
Ο Peter Brandt είναι ίσως ο σπουδαιότερος 
επενδυτής τον οποίον δεν έχετε ακουστά.
Τον θεωρούμε μύθο λόγω των εκπληκτικών 
αποδόσεών του - ένα ρεκόρ διάρκειας 30 ετών 
(εξακριβωμένο) με ανατοκισμένες αποδόσεις της 
τάξης του 41.6%!!

58

Perry Kaufman
Ο Perry J Kaufman ξεκίνησε τη σταδιοδρομία 
του ως «μηχανικός αεροσκαφών» προτού 
αναμειχθεί στις αγορές ΣΜΕ το 1971.

66

Martin Pring
Λίγοι είναι οι επαγγελματίες του χώρου για 
τους οποίους δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία 
εισαγωγή. Απολαύστε τον Martin Pring σε μια 
αποκλειστική συνέντευξη!

74

Michael Covel
η τιμή είναι ο καλύτερος δείκτης του κόσμου
Ήδη από το Μάρτιο του 2006 είχαμε δημοσιεύσει 
στο γερμανικό TRADERS’ μια συνέντευξη 
του Michael Covel που ήταν αποκλειστικά 
αφιερωμένη στο θέμα της παρακολούθησης 
τάσεων.

82

J.C. Parets
Πώς συναλλάσσομαι ψευδή σήματα
Ο J.C. Parets είναι ο ιδρυτής της εταιρείας 
διαχείρισης κεφαλαίων Eagle Bay Capital 
που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Είναι βετεράνος 
επενδυτής και γνωστός τεχνικός της αγοράς.

90

Dave Landry
Ο Dave Landry εκτελεί συναλλαγές από το 
‘90. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Dave 
Landry on Swing Trading» (2000), «Dave Lan-
dry’s 10 Best Swing Trading Patterns Strate-
gies» (2003), μεταξύ άλλων.

96
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ξεκινήσει σε νεαρή ηλικία, διαθέτει ένα ασύγκριτο 
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δεν αντιλαμβάνονται πως όσο πιο νωρίς ξεκινήσει 
κάποιος να επενδύει τόσο μικρότερο κεφάλαιο 
χρειάζεται να συνεισφέρει. Η φράση κλειδί σε αυτή 
την περίπτωση είναι ο ανατοκισμός των τόκων και 
των αποδόσεων.
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44 η διαδρομή προς την επενδυτική επιτυχία
 Διαχείριση της δράσης τιμών (price action) μέρος 

2ο - Συνήθεις παρερμηνείες σχετικά με τη στήριξη 
και την αντίσταση τιμών: αναλύστε την επαναφορά 
τιμών.

48 Παρακολούθηση τάσεων επιμέρους μετοχών
 Η παρακολούθηση τάσεων έχει χρησιμοποιηθεί 

ως επικερδής μέθοδος επένδυσης εδώ και 
δεκαετίες. Το παρόν άρθρο περιγράφει τον τρόπο 
σχεδίασης μιας συστηματικής προσέγγισης με 
βάση την παρακολούθηση τάσεων, μαζί με μια 
σύντομη αναφορά στις ψυχολογικές πτυχές αυτής 
της προσέγγισης.
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52 ςυνέντευξη - Brian Shannon: καλύτερες 
επενδύσεις με πολλαπλά χρονικά πλαίσια

 Η συνέντευξη του μήνα σχετικά με μερικά από τα 
σημαντικότερα κοινά γνωρίσματα των καλύτερων 
επενδυτών: η ειλικρινής ενδοσκόπηση και η 
κατανόηση της προσωπικής ψυχολογίας, η 
γρήγορη ανάλυση και η δυνατότητα ευελιξίας 
όταν η αγορά εμφανίζει νέες πληροφορίες, και η 
ισχυρή ικανότητα πειθαρχίας και εφαρμογής των 
στρατηγικών.

Mark Mobius
ο ειδικός των κύριων αναδυόμενων αγορών 
Ο Mark Mobius, Ph.D., είναι εκτελεστικός 
πρόεδρος της Templeton Emerging Mar-
kets Group και επενδύει σε παγκόσμιες 
αναδυόμενες αγορές για περισσότερο από 40 
έτη ενώ έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία από 
τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της 
ονομασίας του ως ενός εκ των «50 ατόμων με 
την ισχυρότερη επίδραση» από το περιοδικό 
Bloomberg Markets Magazine το 2011.

104

Brett N. Steenbarger
οι επαγγελματίες επενδυτές είναι σύμβουλοι 
του εαυτού τους Ο Δρ Brett N. Steenbarger 
εργάζεται στην οικονομική βιομηχανία από τη 
δεκαετία του ‘70. Είναι κάτοχος διδακτορικού 
στην ψυχολογία και ενεργός επενδυτής, 
συγγραφέας και αναλυτής για περισσότερο 
από 20 έτη.

110

Joe Ross
Πώς εκτελώ συναλλαγές εδώ και 58 χρόνια 
Λίγοι επενδυτές στον κόσμο μπορούν να 
καυχηθούν οτι “τα έχουν δει όλα”. Ο Joe 
ανήκει σε αυτήν την ελίτ. Είναι ο δημιουργός 
του διάσημου στησίματος Ross Hook και 
έχει θέσει νέα πρότυπα για τις συναλλαγές 
χαμηλού ρίσκου ενώ έχει γράψει δώδεκα 
σημαντικά βιβλία και αμέτρητα άρθρα. 
Απολαύστε τον!

116

Charles Sizemore
επενδύσεις αξιών με έμφαση στο εισόδημα
Ο Charles Lewis Sizemore, CFA είναι ιδρυτής 
και διευθυντής της Sizemore Capital Mana-
gement LLC, μια συμβουλευτική εταιρεία 
με έδρα το Ντάλας του Τέξας και προσφέρει 
υπηρεσίες διαχείρισης χρημάτων σε ιδιώτες 
και θεσμικούς επενδυτές. Ο Charles έχει 
αναφερθεί στα περιοδικά Barron, The Wall 
Street Journal και The Washington Post. Είναι 
επίσης ο συγγραφέας, μαζί με τον Douglas C. 
Robinson, του βιβλίου «Boom or Bust: Un-
derstanding and Profiting from a Changing 
Consumer Economy» (2008)

124

Jack Sparrow - Justice Little
Justice Little γνωστός και ως Jack Sparrow
Ε πενδύστε δυναμικά την κατάλληλη στιγμή
Ως trader, ο Jack Sparrow διαθέτει πείρα άνω 
των 17 ετών, σε όλες τις ομάδες κεφαλαιακών 
αγαθών. Ειδικεύεται στην παγκόσμια 
μακροοικονομική στρατηγική. Σήμερα, εκτελεί 
συναλλαγές στον προσωπικό του λογαριασμό 
και εργάζεται για το φιλόδοξο πρόγραμμά του, 
«Mercenary Trader».

130

Gary Antonacci
Επενδύσεις με διπλή ορμή
Ο Gary Antonacci είναι επαγγελματίας trader 
με πείρα άνω των 35 ετών. Το 1978 ολοκλήρωσε 
τις σπουδές του στο Harvard Business School 
ενώ η έρευνά του στον τομέα των επενδύσεων 
ορμής τού πρόσφερε την πρώτη θέση στα 
βραβεία «Wagner Awards for Advances in Acti-
ve Investment Management» το 2012.

138

Tom Sosnoff
Ο καθένας μπορεί να κάνει trading σε
δικαιώματα προαίρεσης Ο Tom Sosnoff είναι 
επενδυτής επί δικαιωμάτων προαίρεσης (op-
tions) και επιχειρηματίας. Είναι συνιδρυτής της
αμερικανικής εταιρείας μπρόκερ Thinkorswim
και της πλατφόρμας Tastytrade και ξεκίνησε
την πλατφόρμα εκπαίδευσης και εκτέλεσης
συναλλαγών www.Dough.com

144

Gennimatas
Παναγιώτης Γεννηματάς Ο Παναγιώτης 
Γεννηματάς σπούδασε Νομικά, Κλασική 
Φιλολογία και Πολιτική Κοινωνιολογία, μεταξύ 
άλλων, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της EUROSEC 
AXE, Σύμβουλος Διοικήσεως ΤτΕ και Ιδρυτής 
και πρόεδρος Δ.Σ. της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ. Έχει 
γράψει 3 βιβλία και πλήθος άρθρων.

150
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Brian Shannon

Ο Brian Shannon είναι έμπειρος και πετυχημένος επενδυτής, ομιλητής και εισηγητής. Ασχολούμενος αποκλειστικά με 
τις αγορές από το 1991, έχει εργαστεί ως μπρόκερ, έχει υπάρξει ιδιοκτήτης μιας εταιρίας με εστίαση στις ενδοημερήσιες 
συναλλαγές και διαχειριστής ενός hedge fund, καθώς κι ενός γραφείου επενδυτικών συναλλαγών με ίδια κεφάλαια, ενώ 
ταυτόχρονα υπήρξε ο πιο κερδοφόρος επενδυτής αυτής της ιδιωτικής εταιρίας. Ως επικεφαλής έρευνας και εκπαίδευσης 
της MarketWise, ο Brian έχει διδάξει σε χιλιάδες επενδυτές παγκοσμίως. Η δουλειά του Brian έχει δημοσιευθεί ή αναφερθεί 
στα έντυπα: Technical Analysis of Stocks & Commodities, Barron’s, Active Trader, Stock Futures and Options, καθώς και σε 
εκατοντάδες ιστότοπους. Ο Brian είναι γνωστός κυρίως για τα καθημερινά του βίντεο τεχνικής ανάλυσης που αναρτώνται 
στη διεύθυνση www.alphatrends.net. Επιπλέον, έχει αναπτύξει ένα επαγγελματικό φίλτρο με την ονομασία alphascanner, 
κι έχει εκδώσει το βιβλίο με τίτλο «Τεχνική Ανάλυση με τη Χρήση Πολλαπλών Χρονικών Πλαισίων» (Technical Analysis 
Using Multiple Timeframes). Για να έχετε πρόσβαση στη δουλειά του Brian, μπορείτε να τον ακολουθήσετε στις διευθύνσεις 
Stocktwits και Twitter @alphatrends. 

Καλύτερες επενδύσεις με 
πολλαπλά χρονικά πλαίσια

» TRADERS :́ Πώς ήρθατε για πρώτη φορά σε επαφή 
με τις αγορές; 
Shannon: Η πρώτη μου επαφή με τις αγορές έγινε όταν ήμουν 
περίπου δέκα ετών και καθόμουν τις νύχτες της Παρασκευής 
με τον πατέρα μου παρακολουθώντας την εκπομπή «Wall 
Street Week». Η πρώτη μου συναλλαγή έγινε σε ηλικία 14-
15 ετών. Ζούσα στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης. Εκείνη 
την εποχή, η Βοστώνη ήταν η παγκόσμια πρωτεύουσα 

Πόλη: Ντένβερ, Κολοράντο
ενδιαφέροντα: Οικογένεια, φίλοι, άθληση 
(σκι, αλεξίπτωτο πλαγιάς, τρέξιμο, ποδηλασία, 
κολύμβηση, πεζοπορία, καταδύσεις, γκολφ) 
επενδυτικό ύφος: Συναλλαγές swing σε 
πολλαπλά χρονικά πλαίσια
ίστοσελίδα: www.alphatrends.net

στις κλοπές αυτοκινήτων. Υπήρχε μια τοπική επιχείρηση 
με το όνομα LoJack που προσπαθούσε να βρει μια λύση. 
Είδα κάτι στις ειδήσεις σχετικά με αυτήν την επιχείρηση – 
το ότι παραχωρούσαν στην κρατική αστυνομία τις μονάδες 
παρακολούθησης. Η είδηση ανέφερε ότι η εταιρία ήταν 
εισηγμένη στο χρηματιστήριο κι έτσι ρώτησα τον πατέρα 
μου εάν θα ήταν μια καλή μετοχή για επένδυση, κι εκείνος 
συμφώνησε. Είχα κάποια χρήματα από διάφορες δουλειές 

http://www.traders-mag.gr/
http://www.alphatrends.net/
http://www.alphatrends.net/
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Αυτό το διάγραμμα δημιουργήθηκε για τους αναγνώστες του μπλογκ του Brian Shannon για την κατανόηση των εννοιών της χρησιμοποίησης 
της δομής της αγοράς σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια. Η ιδέα έγκειται στην κατανόηση των τάσεων που βρίσκονται μέσα στις τάσεις, για τον 
εντοπισμό καταλληλότερων σημείων εισόδου και εξόδου και την επακόλουθη αύξηση των απολαβών με ταυτόχρονη μείωση του ρίσκου.

Πηγή: blog.alphascanner.com 

Δ1) Κατανόηση της Δομής της Αγοράς

που έκανα ως έφηβος. Του είπα ότι είχα 500 δολάρια. Μου 
είπε ότι η τιμή της μετοχής ήταν τέσσερα δολάρια κι ότι θα 
συμπλήρωνε ο ίδιος για να αγοράσω χίλιες μετοχές.
Για να μη μακρηγορώ, μου έδωσε τη μόχλευση – δεν 
είχα συνειδητοποιήσει τότε ότι επρόκειτο για μόχλευση. 
Αγοράσαμε 1000 μετοχές και η μετοχή ανέβηκε από τα 
τέσσερα δολάρια στα 10, μέσα σε τρεις με τέσσερις μήνες. 
Ως έφηβος, πίστεψα ότι θα γινόμουν πάμπλουτος. Σκέφτηκα, 
«γιατί να κάνει κάποιος μια κανονική δουλειά όταν μπορεί να 
κάνει κάτι τέτοιο, που είναι τόσο εύκολο;». Εκείνη η πρώτη 
εμπειρία μου ήταν που με έκανε να προσκολληθώ στις 
αγορές.

TRADERS :́ Πώς εξελίχθηκαν εκείνες οι εμπειρίες σε 
καριέρα ζωής; 
Shannon: Η πρόωρη επιτυχία μου με τη LoJack με όπλισε με 
περιέργεια για να ψάξω τον τρόπο λειτουργίας των αγορών 
βαθύτερα. Ξόδευα πολύ χρόνο σε βιβλιοθήκες διαβάζοντας 
ενημερωτικά δελτία και τιμές μετοχών ώστε να κατανοήσω 
τις αγορές. Ένα από τα καλά που έχουν οι αγορές είναι το 
γεγονός ότι εάν είσαι από τη φύση σου περίεργος, θα σου 

δίνονται πάντα ευκαιρίες για να μάθεις περισσότερα, είτε 
πρόκειται για νέες μεθόδους ανάλυσης, για νέες εταιρείες με 
ενδιαφέρον ή, το πιο σημαντικό που συχνά παραβλέπεται, 
για τον ίδιο σου τον εαυτό!  

TRADERS :́ Ποιός ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας 
για την εξασφάλιση της επιτυχίας σας στις αγορές; 
Shannon: Υπάρχουν προφανώς πολλοί παράγοντες που 
δρουν συνδυαστικά για την εξασφάλιση συνεχούς επιτυχίας, 
όμως μερικά από τα σημαντικότερα κοινά γνωρίσματα 
των καλύτερων επενδυτών είναι τα εξής: η ειλικρινής 
ενδοσκόπηση και η κατανόηση της προσωπικής ψυχολογίας, 
η γρήγορη ανάλυση και η δυνατότητα ευελιξίας όταν η 
αγορά εμφανίζει νέες πληροφορίες, και η ισχυρή ικανότητα 
πειθαρχίας και εφαρμογής των στρατηγικών. Προσωπικά, 
πιστεύω ότι ένα επενδυτικό πλάνο οφείλει να βασίζεται σε μια 
στέρεη κατανόηση της δομής της αγοράς και να δίνει μεγάλη 
έμφαση στη διαχείριση κινδύνου.

TRADERS :́ Παρακαλώ, περιγράψτε μας τον τρόπο 
που προσεγγίζετε τις αγορές σήμερα. 

http://blog.alphascanner.com/
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Shannon: Η προσέγγισή μου είναι 
αρκετά απλή, πρόκειται για επενδύσεις 
σε τάσεις με πολλαπλά χρονικά 
πλαίσια. Η ανάλυση πολλαπλών 
χρονικών πλαισίων αναγνωρίζει 
απλά ότι η μετοχή μπορεί να έχει 
αντικρουόμενα σήματα τάσης ανάλογα 
με το υπό εξέταση χρονικό πλαίσιο. 
Για παράδειγμα, μια μετοχή μπορεί 
να βρίσκεται σε μακροπρόθεσμη ένα 
έως δύο έτη) και μεσοπρόθεσμη δύο 
έως έξι μήνες) ανοδική τάση, αλλά η 
πιο βραχυπρόθεσμη τάση πέντε έως 
είκοσι ημέρες) μπορεί να παρουσιάζει 
κάθοδο. Η μακροβιότερη και πιο 
ισχυρή τάση μας λέει να αναλογιστούμε 
τη δράση «αθώα μέχρι αποδείξεως του 
εναντίου» αλλά η βραχυπρόθεσμη 
τάση δείχνει ότι οι πωλητές έχουν τον 
έλεγχο και εγγυάται μια προσεκτική 
στάση έως ότου μπορέσει η μετοχή να 
σταθεροποιηθεί και να παρουσιάσει 
σημάδια ότι οι αγοραστές επανακτούν 
τον έλεγχο. 
Τη στιγμή που οι αγοραστές 
και οι πωλητές παλεύουν για το 
βραχυπρόθεσμο έλεγχο, ο χρόνος 
είναι ο πλέον κατάλληλος για να 
μελετηθεί η δράση τιμών με προσοχή, 
ώστε να διαμορφωθεί ένα πλάνο 
δράσης εν αναμονή της ωρίμανσης 
των συνθηκών. Το πλάνο που 
επεξεργαζόμαστε σε αυτό το σημείο 
είναι να εκτιμήσουμε το μέγεθος του 
ενδεχόμενου κέρδους, το θεωρητικό 
ρίσκο και το πιθανό μέγεθος θέσης. 
Αυτός ο προγραμματισμός μειώνει την 
πιθανότητα επηρεασμού της κρίσης 
μας από το συναίσθημα κατά τη στιγμή 
εκτέλεσης της συναλλαγής. Καθώς η 
μετοχή αρχίζει να μας αποκαλύπτει 
ότι διαμορφώνεται μια μεταστροφή 
της τάσης, προτού δράσουμε, πρέπει 
να επιδείξουμε υπομονή έως ότου 
ευθυγραμμιστούν οι τάσεις.
Η ευθυγράμμιση των τάσεων 
πραγματοποιείται όταν η 

Το διάγραμμα ημέρας της li s a ral eso rces L ) βρισκόταν σε αρχική ανοδική 
τάση σταδίου . σχυε το ρητό «αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου». Για αυτήν την 
υποψήφια έπρεπε να γίνουν οι εξής ερωτήσεις: «Τι αρνητικούς παράγοντες βλέπουμε 
εδώ;» και «Τι θα μας έκανε να αγοράσουμε αυτήν την μετοχή;»..

Πηγή: . ra esignalonline.com

Αυτό είναι το διάγραμμα 10 λεπτών της L  για τις τελευταίες 15 ημέρες, το οποίο 
αντιπροσωπεύει την περιοχή που είναι σκιασμένη με κίτρινο στο διάγραμμα . Το 
διάγραμμα δείχνει επίσης τον κινητό μέσο όρο ΚΜ ) των 5 ημερών που ισούται με ένα 
κινητό μέσο όρο των 1 5 περιόδων σε χρονικό πλαίσιο 10 λεπτών. Μια προσεκτικότερη 
ματιά στη δράση των ενδοημερήσιων χρονικών πλαισίων δείχνει ότι η μετοχή βρισκόταν 
ακόμη σε πτώση σταδίου  καθώς το μοτίβο των χαμηλότερων υψηλών και χαμηλότερων 
χαμηλών δεν είχε ακόμη διακοπεί. Σε αυτό το σημείο πρέπει να είστε υπομονετικοί και να 
περιμένετε για σημάδια σταθεροποίησης προτού σκεφτείτε να αγοράσετε..

Πηγή: . ra esignalonline.com

Δ ) Ανοδική τάση σταδίου  – υποψήφια για αγορά

Δ ) Δευτερεύουσα τάση
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βραχυπρόθεσμη τάση έχει εξελιχθεί, 
λόγω συσσώρευσης, σε ανοδική, 
παρουσιάζοντας ένα υψηλότερο 
υψηλό, του οποίου προηγείται ένα 
υψηλότερο χαμηλό, κάτω από το οποίο 
πρέπει να τοποθετήσουμε την εντολή 
s op. 

 κατάλληλος χρόνος για την αγορά 
της μετοχής είναι ακριβώς η στιγμή 
που δημιουργείται το υψηλότερο 
υψηλό και επανέρχεται η ανοδική 
διάθεση της μετοχής. Αγοράζοντας 
όταν παρουσιάζεται αυτό το αρχικό 
κύμα ανοδικής διάθεσης, μας επιτρέπει 
να μειώσουμε το ρίσκο του χρόνου 
όπου τα χρήματά μας είναι δεσμευμένα 
στη μετοχή και η τοποθέτηση του s op 
κάτω από το πιο πρόσφατο σχετικό 
υψηλότερο χαμηλό μειώνει τον κίνδυνο 
της τιμής μας. Η σωστή είσοδος είναι 
κρίσιμη για τη συνολική επιτυχία της 
επένδυσης καθώς μας επιτρέπει να 
έχουμε τη μέγιστη δυνατότητα θετικού 
αποτελέσματος, ενώ περιορίζει 
δραστικά τη δυνατότητα αποτυχίας σε περίπτωση που η 
αγορά διαφωνήσει με την ανάλυσή μας. Μετά από αυτό, η 
δουλειά μας είναι να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε το 
ρίσκο  αυτή είναι η μόνιμη δουλειά μας! 
Το διάγραμμα 1 Κατανόηση της Δομής της Αγοράς) 
περιγράφει τη δράση της αγοράς κατά τη διάρκεια των 
διάφορων σταδίων της κυκλικής ροής χρήματος σε πολλαπλά 
χρονικά πλαίσια.

TRADERS :́ Παρακαλώ, δώστε μας μερικά λεπτομερή 
παραδείγματα επενδυτικών συναλλαγών, τόσο αγοράς 
όσο και πώλησης.
Shannon: α επιθυμούσα να αρχίσω με μια απλουστευμένη 
εξέταση ενός στησίματος κατάλληλου για αγορά, το οποίο 
παρουσιάστηκε πρόσφατα στις μετοχές της li s a ral 

eso rces L ). Το διάγραμμα  παρουσιάζει το διάγραμμα 
ημέρας. Το διάγραμμα  παρουσιάζει με περισσότερες 
λεπτομέρειες την πρόσφατη δράση της τιμής η περιοχή 
του διαγράμματος  που είναι σκιασμένη με κίτρινο) σε 
ένα ενδοημερήσιο διάγραμμα των τελευταίων 15 ημερών. 
Το διάγραμμα ημέρας δείχνει ότι η μετοχή είχε ένα μοτίβο 
υψηλότερων υψηλών και υψηλότερων χαμηλών επάνω από 
τους ανοδικούς κινητούς μέσους όρους ΚΜ ) των 10, 0 

και 50 ημερών. Η πρόσφατη υποχώρηση έδειξε ότι η μετοχή 
κρατιόταν πάνω από την προγενέστερη αντίσταση καθώς και 
από τον ανοδικό ΚΜ  των 10 ημερών. Μια προσεκτικότερη 
ματιά της δράσης στα ενδοημερήσια χρονικά πλαίσια δείχνει 
ότι η μετοχή παρέμενε σε πτώση σταδίου , καθώς το μοτίβο 
των χαμηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών δεν 
είχε διακοπεί ακόμη. Σε αυτό το σημείο, έψαχνα για σημάδια 
σταθεροποίησης πριν εξετάσω το ενδεχόμενο αγοράς. 
Το διάγραμμα  δείχνει τι συνέβη στη μετοχή L  κατά τις 

επόμενες δυο τρεις μέρες και ενισχύει το επιχείρημα που 
λέει ότι δε θέλουμε να κάνουμε το λάθος να αγοράσουμε 
μια μετοχή όσο βρίσκεται σε κατάσταση υποχώρησης, 
αλλά αντ  αυτού να περιμένουμε τη σταθεροποίησή της και 
την εμφάνιση ενός σχηματισμού υψηλότερων υψηλών και 
υψηλότερων χαμηλών στο ενδοημερήσιο χρονικό πλαίσιο. 

Το διάγραμμα  δείχνει τι συνέβη στη μετοχή L  κατά τις επόμενες ημέρες και ενισχύει 
το επιχείρημα ότι δε θέλουμε να κάνουμε το λάθος να αγοράσουμε μια μετοχή καθώς 
βρίσκεται σε κατάσταση υποχώρησης, αλλά αντ  αυτού, πρέπει να περιμένουμε για τη 
σταθεροποίησή της και την ακόλουθη εμφάνιση ενός μοτίβου υψηλότερων υψηλών και 
υψηλότερων χαμηλών στο ενδοημερήσιο χρονικό πλαίσιο..

Πηγή: . ra esignalonline.com

Δ ) Το στήσιμο της L  αποτυγχάνει

Ως έφηβος, πίστεψα ότι θα 
γινόμουν πάμπλουτος.

http://www.tradesignalonline.com/
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Δίχως μια ευθυγράμμιση μεταξύ του διαγράμματος ημέρας 
και του ενδοημερήσιου χρονικού πλαισίου, οι συνθήκες 
κρίνονται ακατάλληλες για επένδυση. 
Το διάγραμμα 5 παρουσιάζει το στήσιμο της αγοράς που 
θα επιθυμούσαμε να δούμε. Το ενδοημερήσιο χρονικό 
πλαίσιο παρουσιάζει ένα σκίτσο για το πώς η μετοχή CLF θα 
μπορούσε να μας δώσει μια ευκαιρία αγοράς, έπειτα από τη 
σταθεροποίησή της και την ακόλουθη ανάληψη του ελέγχου 
από τους αγοραστές. Το ζητούμενο σε αυτό το σημείο δεν είναι 
η ανάδειξη ενός μεγάλου νικητή, αλλά η ανάδειξη της αξίας 
που έχει η υπομονή κατά την προσμονή για τη διαμόρφωση 
των κατάλληλων συνθηκών προτού διακινδυνεύσουμε το 
κεφάλαιό μας.

TRADERS :́ υτό είναι να άριστο παράδειγμα. 
πορείτε να μας παρουσιάσετε να άλλο διάγραμμα 

πραγματικής συναλλαγής  
Shannon: Τα διαγράμματα 6 και 7 παρουσιάζουν ένα άλλο 
πρόσφατο στήσιμο, το οποίο ευνοεί αυτή τη φορά άνοιγμα 
θέσης πώλησης για τη μετοχή της American Express (AXP). 
Το χρονικό πλαίσιο ημέρας (διάγραμμα 6) παρουσιάζει τη 
μετοχή να διαμορφώνει ένα μοτίβο υψηλότερων χαμηλών και 
υψηλότερων υψηλών κάτω από τους υποχωρούντες κινητούς 
μέσους όρους των 10, 20 και 50 ημερών. Το ενδοημερήσιο 
χρονικό πλαίσιο (διάγραμμα 7) παρουσιάζει το διάγραμμα 
των 10 λεπτών για την AXP. Η προσδοκώμενη κίνηση ήταν 

να πουληθεί η μετοχή «ανοιχτά» (short 
sell) σε μια παραβίαση κάτω από την 
πρόσφατη στήριξη κοντά στα $55.50, 
ενώ ένα stop θα τοποθετούταν ακριβώς 
πάνω από το πιο πρόσφατο σχετικό 
υψηλό κοντά στα $56.40. 
Την επόμενη ημέρα, η διαπραγμάτευση 
της μετοχής γινόταν κάτω από το 
επίπεδο των $55.50, γεγονός που την 
έβαλε σε μια βραχυπρόθεσμη πτώση 
σταδίου 4, η οποία ευθυγραμμίστηκε με 
την πτώση ημέρας. Εδώ είναι το σημείο 
έναρξης της συναλλαγής. Η μετοχή 
εξακολούθησε να διαπραγματεύεται 
χαμηλότερα κατά τις επόμενες ημέρες, 
κι όταν έφτασε στα χαμηλά του Ιουνίου, 
πραγματοποιήθηκε η κατοχύρωση 
ορισμένων κερδών και τα stops τέθηκαν 
χαμηλότερα.

TRADERS :́ ρησιμοποιείτε 
τόσο εμελιώδη, όσο και τε νική 
ανάλυση  
Shannon: Γενικά, γνωρίζω τα βασικά 

για μια εταιρεία, αλλά περίπου το 95% των αποφάσεών 
μου βασίζονται στην τεχνική ανάλυση. Καθότι επενδυτής, 
ο συγχρονισμός είναι βασικό μέγεθος και ανεξάρτητα από 
το πόσο καλή μπορεί να φαίνεται μια κατάσταση, εάν δεν 
υποστηρίζεται από τη δράση τιμών, θεωρώ την ανάμειξή μου 
πολύ ριψοκίνδυνη. Όπως μου αρέσει να λέω: «μόνο η τιμή 
πληρώνει!»

TRADERS :́ Ποια κριτήρια ρησιμοποιείτε κατά την 
ε ερε νηση της αγοράς, και γιατί  
Shannon: Η γένεση ιδεών σπάνια αποτελεί ζητούμενο για 
εμένα καθώς το σύνολο των μετοχών που με ενδιαφέρουν 
καθορίζεται από έναν ελάχιστο μέσο όγκο ημέρας (20) της 
τάξης των 500.000+ σε μετοχές με τιμές μεταξύ $2-$200. 
Χρησιμοποιώ τη σελίδα www.alphascanner.com για να 
ανιχνεύσω μια βάση δεδομένων με περίπου 7000 μετοχές 
και Exchange Traded Funds (ETFs) για ευκαιρίες επενδύσεων 
swing.
Γενικά, αναζητώ υποψήφιες μετοχές για αγορά όταν έχουμε 
μια πιο μακροπρόθεσμη αποτίμηση σταδίου 2 και η πιο 
βραχυπρόθεσμη τάση είναι: 
 ς   (συσσώρευση). 

 Εδώ είναι που κάνω τον προγραμματισμό μου, 
παρατηρώ, αναλύω και περιμένω τη στιγμή που οι 
αγοραστές θα πάρουν τον έλεγχο και θα αξιολογήσουν 
τους στόχους τιμών μου και τα επίπεδα των stops. 

Το διάγραμμα 5 δείχνει το στήσιμο που θα θέλαμε να δούμε. Το ενδοημερήσιο χρονικό 
πλαίσιο δείχνει ένα σκίτσο τού πώς θα μπορούσε η μετοχή CLF να μας παρουσιάσει μια 
ευκαιρία για αγορά, αφού είχε επέλθει κάποια σταθεροποίηση και οι αγοραστές είχαν 
αναλάβει τον έλεγχο.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ5) Τι να περιμένουμε
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 ς   αποτίμηση). 
 Καθώς η μετοχή σημειώνει ένα 

βραχυπρόθεσμο υψηλότερο 
υψηλό, θέλω να την αγοράσω. Τότε 
είναι που συμμετέχω σε αυτό που 
εμφανίζεται ως αναπτυσσόμενη 
τάση. Το στάδιο  είναι επίσης 
εκείνο στο οποίο διαχειρίζομαι 
τις αποδοτικές μετοχές μου 
αυξάνοντας τα s op ακριβώς κάτω 
από τα υψηλότερα χαμηλά. 

 ς   διανομή). 
 Η μετοχή παρουσιάζει πλέον 

σημάδια κόπωσης και μπορεί να 
χρειάζεται μια «διόρθωση μέσω 
του χρόνου». Αυτό είναι ένα καλό 
σημείο για να κλείσετε τη θέση 
ή τουλάχιστον να κατοχυρώσετε 
μέρος των κερδών.

 ς   πτώση). 
 ταν η πρωτεύουσα τάση είναι 

υψηλότερα, πιθανώς να πρόκειται 
απλά για μια υποχώρηση και οι πιθανότητες δεν ευνοούν 
κερδοφόρα ανοίγματα θέσεων πώλησης. Είναι καλύτερο 
να αποφευχθούν αυτές οι μετοχές και να αναζητηθούν 
καλύτερα στησίματα όπου οι τάσεις έρχονται σε 
ευθυγράμμιση. 

σο αφορά τις μετοχές που είναι υποψήφιες για πώληση, 
η προσοχή επικεντρώνεται σε εκείνες που παρουσιάζουν 
μια πιο μακροπρόθεσμη πτώση σταδίου  και η πιο 
βραχυπρόθεσμη τάση είναι: 
 ς   διανομή). 

 Εδώ είναι που κάνω τον προγραμματισμό μου, 
παρατηρώ, αναλύω και περιμένω τη στιγμή που οι 
πωλητές θα πάρουν τον έλεγχο και θα αξιολογήσουν 
τους στόχους τιμών μου και τα επίπεδα των s ops. 

 ς   πτώση). 
 Καθώς η μετοχή σημειώνει ένα βραχυπρόθεσμο 

χαμηλότερο χαμηλό, θέλω να ανοίξω θέσης πώλησης. 
Τότε είναι που συμμετέχω σε αυτό που εμφανίζεται ως 
αναπτυσσόμενη τάση. Το στάδιο  είναι επίσης εκείνο 
στο οποίο διαχειρίζομαι τις αποδοτικές μετοχές μου 
χαμηλώνοντας τα s op έως πάνω από τα χαμηλότερα 
υψηλά. 

 ς   συσσώρευση). 
 ι πωλητές παρουσιάζουν πλέον σημάδια κόπωσης και 

μπορεί να χρειάζονται μια «διόρθωση μέσω του χρόνου» 
ή μια αναπήδηση τιμής που θα μειώσει τα κέρδη μου. 
Αυτό είναι ένα καλό σημείο για να κλείσετε τη θέση ή 

τουλάχιστον να κατοχυρώσετε μέρος των κερδών.
 ς   αποτίμηση). 

 ταν η πρωτεύουσα τάση είναι χαμηλότερα, πιθανώς 
να πρόκειται απλά για μια βραχυπρόθεσμη πάλη ισχύος 
και οι πιθανότητες δεν ευνοούν κερδοφόρα ανοίγματα 
θέσεων αγοράς. Είναι καλύτερο να αποφευχθούν αυτές 
οι μετοχές και να αναζητηθούν καλύτερα στησίματα όπου 
οι τάσεις έρχονται σε ευθυγράμμιση.

TRADERS :́ Ποιο είναι το πλεον κτημα της 
ταυτό ρονης ανί νευσης μετο ών σε πολλαπλά 

ρονικά πλαίσια  
Shannon: Η δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών χρονικών 
πλαισίων μας επιτρέπει να αναδείξουμε τις υποψήφιες 
συναλλαγές όπου υπάρχει η ανάδειξη μιας πρωτεύουσας 
τάσης σε  εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο, το οποίο 
επιβεβαιώνεται από τη μεσοπρόθεσμη τάση σε χρονικό 
πλαίσιο ημέρας, αλλά η βραχυπρόθεσμη ενδοημερήσιες 
περίοδοι έως 15 ημέρες) μπορεί να κινείται αντίθετα, ή προς 
την πλευρά της επιβεβαίωσης αυτών των τάσεων. Αυτή η 
μέθοδος ανίχνευσης μου επιτρέπει να εστιάσω γρήγορα την 

Στο διάγραμμα ημέρας, η  βρίσκεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 10, 0 και 50 
ημερών. Επιπλέον, όλοι οι κινητοί μέσοι όροι παρουσιάζουν πτώση.

Πηγή: . ra esignalonline.com

Δ ) Διάγραμμα ημέρας της 

Η διαχείριση κινδύνου είναι 
το νούμερο 1 μέλημα!
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προσοχή μου στις πιο έγκαιρες ευκαιρίες, είτε αγοράς είτε 
πώλησης. Εάν αποκαλυφθεί μεγάλος αριθμός υποψήφιων 
συναλλαγών, τις φιλτράρω στο lphascanner ακόμη 
περισσότερο με μερικά από τα υπόλοιπα διαθέσιμα κριτήρια, 
όπως το Shor  n eres  a io, arnings a es, Be a και άλλα 
πολλά. 

TRADERS :́ λ πετε την ε ταση ποικίλ ν ρονικών 
πλαισί ν ς ουσιαστικό μ ρος τ ν επενδυτικών 
συναλλαγών σας, ρίς το οποίο α ήσαστε πολ  
λιγότερο ή και κα όλου αποδοτικός  
Shannon: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι η 
ανάλυση πολλαπλών χρονικών πλαισίων μπορεί να βοηθήσει 
τον οποιονδήποτε, από τους μακροπρόθεσμους επενδυτές 
έως τους πλέον ενεργούς επενδυτές ημέρας, όχι μόνο στο 
να μειώσουν τους κινδύνους που προβάλουν ο χρόνος και 
η τιμή, αλλά και στο να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους. 

υσικά οι διάφοροι επενδυτές θα πρέπει να επιλέξουν την 
ανάλυση διαφορετικών χρονικών πλαισίων προκειμένου να 
επιτύχουν τους στόχους τους.

TRADERS :́ Ποια ρονικά πλαίσια α προτείνατε ς 
τα λτιστα  για ε ταση  
Shannon: Η εστίασή μου είναι στην αναζήτηση των καλύτερων 
ιδεών για επενδύσεις s ing. εωρώ μια συναλλαγή s ing 
ως μια κατάσταση όπου η ορμή παραμένει θετική καθ  όλη 
τη διάρκεια της κατοχής, και αυτό κυμαίνεται κατά κανόνα 

από δυο έως δέκα ημέρες. Για να βρω 
αυτές τις ευκαιρίες, μελετώ τη μετοχή 
στα ακόλουθα χρονικά πλαίσια και 
χρησιμοποιώ τον υποδεδειγμένο 
κινητό μέσο όρο ΚΜ ) ως σημαντικό 
σημείο αναφοράς για τη σύγκριση της 
τιμής σε κάθε χρονικό πλαίσιο. 
 ε  

 πραγματικά μακροπρόθεσμο, 
δύο με πέντε έτη): 00 ημέρες 
 0 εβδομάδων) ΚΜ  
  

 μακροπρόθεσμο, 150 με 50 
ημέρες, καθορίζει την πρωτεύουσα 
τάση): 50 ημέρες 
 10 εβδομάδων) ΚΜ  
 ε  

 μεσοπρόθεσμο, 10 με 0 ημέρες 
σε χρονικά πλαίσια 10 και 0 λεπτών, 
σημαντικό για την ανάλυση της 
αναλογίας ρίσκου ανταμοιβής): ΚΜ  
5 ημερών 5 περίοδοι σε χρονικό 
πλαίσιο 0 λεπτών ή 1 5 περίοδοι σε 

χρονικό πλαίσιο 10 λεπτών) 
  

 πολύ βραχυπρόθεσμο, μια με δύο ημέρες σε χρονικά 
πλαίσια ενός και δυο λεπτών, λεπτομερώς συντονισμένες 
είσοδοι και έξοδοι, με τη χρήση της Σταθμισμένης Μέσης 
Τιμής Μέτρησης γκου ol me eigh e  erage rice 
 ))

TRADERS :́ Ποιό ρόλο διαδραματί ει ο όγκος στην 
ανάλυσή σας  
Shannon: Πιστεύω ότι η ανάλυση του όγκου για μεμονωμένες 
μετοχές είναι πολύ πιο σημαντική από τον ευρέως 
αναφερόμενο όγκο συναλλαγών για τους δείκτες. Ως προς τις 
μετοχές, αρχικά εξετάζω τον όγκο ως μέτρο της ρευστότητας 
για να καθορίσω αν θέλω να αναμειχθώ σε αυτή τη μετοχή ή 
όχι. τιδήποτε λιγότερο από 500.000 μετοχές ανά ημέρα είναι 
το σύνηθες όριο στο οποίο παύω να αναζητώ επενδυτικές 
ιδέες.
Μόλις εντοπίσω μια ενδιαφέρουσα μετοχή θέλω να δω το 
γενικό μοτίβο εξάπλωσης του όγκου στην κατεύθυνση της 

Στο διάγραμμα 10 λεπτών, η  βρισκόταν σε πτώση. Η αναμενόμενη κίνηση ήταν η 
πώληση της μετοχής σε ένα break κάτω από τη πρόσφατη στήριξη, κοντά στα 55.50, 
ένα s op θα έμπαινε λίγο πάνω από το πιο πρόσφατο σχετικό υψηλό, κοντά στα 5 , 0.

Πηγή: . ra esignalonline.com

Δ ) Διάγραμμα 10 λεπτών της 

Κατ  εμέ, η διαχείριση κινδύνου 
έχει να κάνει με την ενεργή 

διαχείριση μιας θέσης.
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αρχικής τάσης, που ακολουθείται 
από ελαφρύτερο όγκο, καθώς η 
μετοχή βιώνει μια διορθωτική κίνηση 
σ’ αυτήν την τάση. Κατ’ εμέ, ο όγκος 
αντιπροσωπεύει το επίπεδο των 
συναισθημάτων (ενθουσιασμός 
ή περιφρόνηση) που έχουν οι 
συμμετέχοντες για τη μετοχή. Η αύξηση 
του όγκου σε ένα ράλι δείχνει αγοραστές 
με κίνητρο, ενώ η διορθωτική κίνηση 
μείωσης του όγκου δείχνει ότι υπάρχει 
αυξημένη πιθανότητα για να είναι η 
πώληση απλή κατοχύρωση κέρδους 
και όχι η χαρακτηριστική αρχή μιας 
αντιστροφής χαμηλότερα. Το αντίθετο 
θα ίσχυε για μια μετοχή σε πτώση. 
Πρέπει να επισημάνω ότι ο όγκος είναι 
ένα δευτερεύον μέγεθος σε σχέση με τη 
δράση τιμών, αλλά μας δίνει πράγματι 
μια καλή εικόνα της συλλογικής 
ψυχολογίας των συμμετεχόντων.

TRADERS :́ Πώς καθορίζετε το 
μέγεθος θέσης των συναλλαγών 
σας; 
Shannon: Το μέγεθος θέσης αποτελεί άλλο ένα συστατικό 
των επιτυχών συναλλαγών, το οποίο έχει πολλές μεταβλητές 
προς εξέταση. Αφού έχω καθορίσει ότι η μετοχή είναι αρκετά 
ρευστή για να εισέλθω και να εξέλθω με άνεση, υπό κανονικές 
συνθήκες, εξετάζω τη δυνατότητα εμφάνισης μη-κανονικών 
συνθηκών και το πώς μπορούν αυτές να επιδράσουν στη 
δυνατότητα διαχείρισης κινδύνου. 
Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία πρόκειται να παρουσιάσει 
κέρδη στο κοντινό μέλλον, ίσως επιλέξω ένα μικρότερο 
μέγεθος από ότι συνηθίζω, ή μπορεί να χρησιμοποιήσω 
δικαιώματα προαίρεσης για να έχω έκθεση στην 
προσδοκώμενη κίνηση και έπειτα να έχω το ρίσκο μου 
απόλυτα καθορισμένο. Οι γενικές συνθήκες στην αγορά 
αποτελούν άλλο ένα παράγοντα που με αναγκάζει να 
επανεξετάσω το μέγεθος θέσης μου. Μπορώ να δω κάτι 
που μοιάζει με ιδανικό στήσιμο για εκτέλεση αγοράς μιας 
συγκεκριμένης μετοχής αλλά εάν η αγορά υποβάλλεται σε 
μια διορθωτική κίνηση προς τα κάτω, θα κάνω τη συναλλαγή 
μου με μικρότερο από το κανονικό μέγεθος. Υπάρχουν άλλες 
φορές που οι συνθήκες της αγοράς εμφανίζονται ιδανικές και 
συναλλάσσομαι με μεγαλύτερο από το κανονικό μέγεθος, 
αλλά στη συνέχεια παρακολουθώ αυτή τη μετοχή με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να κλείσω τη θέση και να μην εγκλωβιστώ 
έχοντας απώλειες σε περίπτωση αντιστροφής του κλίματος. 
Θα μπορούσα να απαριθμήσω πολλούς ακόμη λόγους που 

θα επηρέαζαν το μέγεθος θέσης μου αλλά όλοι σχετίζονται 
με την αντίληψη του ρίσκου και τη δυνατότητα ελέγχου του. Η 
διαχείριση κινδύνου είναι το νούμερο 1 μέλημα!

TRADERS :́ Κάποιο σχόλιο για την σταδιακή 
προσαρμογή των θέσεων σας;
Shannon: Το συγχρονισμό μου σε μια συναλλαγή τον 
σκέφτομαι τη στιγμή που η ορμή αρχίζει να αποτελεί ένα 
από τα δυνατά σημεία μου, οπότε και κάνω τις αγορές μου 
με τη μια. Μερικές φορές, όταν οι συνθήκες της αγοράς είναι 
ευνοϊκές, προσπαθώ να «ωθήσω» τη μετοχή αγοράζοντας 
όλη την προσφερόμενη θέση εάν η ορμή δείχνει να ξεκινά 
όταν η μετοχή βρίσκεται σε βασικό σημείο καμπής. Εάν 
η μετοχή αρχίσει να κινείται γρήγορα, αρχίζω να ψάχνω 
για βραχυπρόθεσμα επίπεδα πιθανής αντίστασης για να 
ρευστοποιήσω μέρος των μετοχών μου σε μια προσπάθεια 
κατοχύρωσης κάποιου κέρδους και μείωσης του συνολικού 
ρίσκου. Μερικά από τα επίπεδα που επιχειρώ να μειώσω την 
έκθεση από μια ισχυρή θέση είναι τα επίπεδα αλλαγής τάσης 
(S2, S1, P, R1, R2), ένα προηγούμενο επίπεδο στήριξης 
ή αντίστασης, ή στη θέση ενός επιπέδου προσωρινής 
επιβεβαίωσης τιμών.
Αφού ρευστοποιήσω μέρος των μετοχών μου επικερδώς, 
νιώθω πιο άνετα σχετικά με τη συναλλαγή και επιτρέπω ένα 
πιο ευρύ stop, κι εφόσον η αγορά μού το επιτρέπει, καθορίζω 

Η συναλλαγή ξεκίνησε αφότου η μετοχή παραβίασε το επίπεδο των $55.50 (μπλε 
οριζόντια γραμμή) στην περιοχή που επισημαίνεται ως «Α». Το stop βρισκόταν επάνω 
από το πιο πρόσφατο σχετικό υψηλό (κόκκινη οριζόντια γραμμή). Η μετοχή εξακολούθησε 
να διαπραγματεύεται χαμηλότερα κατά τις επόμενες ημέρες, κι όταν έφτασε στα χαμηλά 
του Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η κατοχύρωση ορισμένων κερδών και τα stops τέθηκαν 
χαμηλότερα..

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ8) Συναλλαγή πώλησης της AXP
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το εάν οι εναπομένουσες μετοχές μπορούν να διατηρηθούν 
για συναλλαγή swing. Πάντα κοιτάζω για ευκαιρίες 
συναλλαγών swing αλλά προτιμώ να μειώνω το ρίσκο 
παραμονής μεταξύ διαδοχικών ημερών περιορίζοντας κατάτι 
τη θέση μου (αποκομίζοντας κέρδος), και μετά αφουγκράζομαι 
την αγορά για να διαπιστώσω αν η διατήρηση των μετοχών 
συμφέρει ή όχι. Το πρωταρχικό μέλημά μου για τη διατήρηση 
ή μη προκύπτει από τον ορισμό της τάσης. Εάν η μετοχή 
παρουσιάζει υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά στο 
δικό μου χρονικό πλαίσιο, διατηρώ την κατοχή έως ότου 
διακοπεί το μοτίβο. Ως επενδυτής τάσεων, δεν έχω λόγο να 
διατηρώ την κατοχή εφόσον η τάση δεν υφίσταται πλέον.

TRADERS :́ Παρακαλώ, εξηγήστε τις έννοιες της 
διαχείρισης κινδύνου και χρημάτων που εφαρμόζετε.
Shannon: Κατ’ εμέ, η διαχείριση κινδύνου έχει να κάνει με την 
ενεργή διαχείριση μιας θέσης με το που υφίσταται. Θεωρώ τη 
διαχείριση κινδύνου ως κάθε ενέργεια που μπορώ να κάνω 
σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή ώστε να βεβαιωθώ πως 
σε περίπτωση απωλειών δεν θα υποστώ καταστροφικές 
συνέπειες (οικονομικές ή συναισθηματικές) ή ως τον τρόπο 
διαχείρισης μιας αποδοτικής συναλλαγής χωρίς να επιτρέψω 
στην αγορά να πάρει πίσω τα κέρδη μου. Η διαχείριση 
κινδύνου πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε 
προσέγγιση στην αγορά. Είναι απλά πολύ δύσκολο να 
επανέλθεις έπειτα από μεγάλες απώλειες και να λάβεις, κατ’ 
επανάληψη, μεγάλα ρίσκα.
Η διαχείριση χρημάτων σχετίζεται με πιο παθητικές (αλλά 
πολύ σημαντικές) αποφάσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος 
των υπολογισμών που γίνονται πριν από την εκτέλεση μιας 
συναλλαγής. Η διαχείριση χρημάτων λαμβάνει υπόψη: τα 
επίπεδα της τρέχουσας έκθεσης της αγοράς (ρίσκο) που 
μπορεί να έχω, τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς, πιθανότητες 
για στοιχεία ειδήσεων που μπορεί να έχουν θέσει την αγορά 
ή μεμονωμένες μετοχές σε κατάσταση αυξημένου άγχους 
(εκθέσεις κερδών, νομισματική πολιτική, πολιτικές αστάθειες, 
εκθέσεις FDA κτλ.). Το γεγονός είναι ότι υπάρχουν πολλές 
«εκπλήξεις» που μπορεί να μας πιάσουν εξαπίνης και να 
προκαλέσουν απρόβλεπτες απώλειες στο χαρτοφυλάκιό μας. 
Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι 
για όλα τα πιθανά αρνητικά συμβάντα που επηρεάζουν τη 
δράση τιμών.

Πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό αμυντικό σχέδιο σε ετοιμότητα 
από την αρχή, για να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε 
να παραμείνουμε στην αγορά και να έχουμε την ευκαιρία 
να αναπληρώσουμε τις απώλειες που αποτελούν συνέπεια 
αυτών των συμβάντων.

TRADERS :́ Πρέπει μια υψηλή αναλογία ρίσκου/
ανταμοιβής (RRR) να αποτελεί την πρώτη 
προτεραιότητα των επενδυτών;
Shannon: Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο που βασίζεται σε 
μια λογική προσδοκία επιτυχίας σε σχέση με το ρίσκο που 
αναλαμβάνουμε. Κατ’ εμέ, ένας από τους σημαντικότερους 
λόγους χρησιμοποίησης της τεχνικής ανάλυσης είναι το 
γεγονός ότι μας επιτρέπει να καθορίσουμε την αναλογία 
ρίσκου/ανταμοιβής πριν από την εκτέλεση της συναλλαγής, 
σπρώχνοντας συνεπώς τα χρήματά μας σε θέσεις όπου 
οι ευκαιρίες για κέρδη εμφανίζονται μεγαλύτερες. Όπως 
συχνά επισημαίνω, η διαμόρφωση μιας αναλογίας ρίσκου/
ανταμοιβής είναι αυτό που οι προγραμματιστές αποκαλούν 
«σκουπίδια μπαίνουν, σκουπίδια βγαίνουν», εννοώντας ότι 
αν δεν είμαστε αντικειμενικοί σχετικά με την ανάλυσή μας ή 
αν η ανάλυσή μας είναι εσφαλμένη, η θεωρητική αναλογία 
ρίσκου/ανταμοιβής που έχουμε καθορίσει είναι άχρηστη. 
Συχνά ανατριχιάζω όταν ακούω κάποιον να λέει πως έχει μια 
σταθερή φόρμουλα ρίσκου/ανταμοιβής ώστε να περιμένει 
ρίσκο 5% και κέρδη 15%. Υποθέτω ότι είναι καλύτερα από το 
να μην έχεις κανένα σχέδιο, όμως ο καλύτερος τρόπος για να 
καθορίσεις μια αναλογία ρίσκου/ανταμοιβής είναι να ακούς τα 
μηνύματα της αγοράς.
Προτού ρισκάρετε τα χρήματα σας στην αγορά, πιστεύω 
ότι πρέπει να απαντηθούν οι εξής δυο ερωτήσεις, αφότου 
ακούσουμε τα μηνύματα της αγοράς με αντικειμενικότητα:

1. από ποια κατάσταση προέρχεται η μετοχή; (ρίσκο)
Αν η μετοχή γνώρισε μια περίοδο σταθεροποίησης μετά από 
μια υποχώρηση σε ανοδική τάση, θεωρώ το ρίσκο χαμηλότερο 
σε σχέση με μια μετοχή που έχει μόλις παρουσιάσει ένα 
ξέσπασμα (breakout) μετά από ράλι 10% κατά την τελευταία 
εβδομάδα. Στόχος μου εδώ είναι να προσδιορίσω ένα 
σταθερό επίπεδο πρόσφατης στήριξης, υπό το οποίο 
μπορώ να τοποθετήσω το stop, εφόσον η μετοχή πληροί τις 
παραμέτρους εισόδου μου. Όσο πιο κοντά σ’ αυτό το επίπεδο 

Βρείτε μια προσέγγιση που ταιριάζει 
στην προσωπικότητά σας κι έπειτα 

προσπαθήστε να μάθετε όσα πιο πολλά 
μπορείτε για αυτήν την προσέγγιση.

http://www.traders-mag.gr/
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στήριξης είναι η είσοδος, τόσο χαμηλότερο είναι το θεωρητικό 
ρίσκο.

.  πο  μπορεί α τάσει ητικά προτο  
ε εχομέ  α τιμετ πίσει μια πη ή α τίσταση ; 
(α ταμοι ή)
Αυτό που προσπαθώ να προσδιορίσω με αυτήν την ερώτηση 
είναι το εάν η μετοχή έχει ξοδέψει το μεγαλύτερο μέρος της 
ενέργειάς της για να φτάσει εκεί που βρίσκεται ή εάν είναι 
λογικό να αναμένουμε επιπλέον κίνηση στο κοντινό μέλλον. 
Εάν η ανάλυσή σας είναι αντικειμενική και έχετε την πειθαρχία 
να ακολουθήσετε ένα σχέδιο που συνυπολογίζει το ρίσκο 
και την ανταμοιβή, τότε θα είστε σε θέση να εξασφαλίσετε 
σταθερές και συνεχείς επιστροφές από την αγορά.

TRADERS :́ Παρακαλώ, πείτε μας την άποψή σας για 
τη σημασία τού να είναι απόλυτα ξεκά αρο το τι πρέπει 
να κάνει κανείς στις επενδύσεις, και για τη σημασία 
τού να είσαι ευέλικτος στο να αλλάξεις γνώμη γρήγορα 
όταν βρίσκεσαι στη λά ος πλευρά.
Shannon: Η ευθυγράμμιση τάσεων είναι η δική μου μέθοδος 
για να καθορίζω το εάν η τάση είναι κατάλληλη υποψήφια 
προς συναλλαγή βάσει της ανοχής ρίσκου που έχω θέσει. 

ρησιμοποιώ αυτές τις αρχές για να διατηρώ μια ενιαία 
προσέγγιση στις συναλλαγές μου. ε το να έχω μια συνεπή 
μεθοδολογία, σπάνια καταλήγω δίχως σχέδιο δράσης για 
κάθε σενάριο που παρουσιάζεται στην αγορά. Εάν η αγορά 
δεν μου προσφέρει κατάλληλα στησίματα, κάθομαι και 
περιμένω για καλύτερες ευκαιρίες. Δίχως ένα καλά μελετημένο 
σχέδιο δράσης, τα συναισθήματα παίζουν σημαντικό ρόλο 
στις αποφάσεις μας. Και στις αγορές, οι συναισθηματικές 
αποφάσεις είναι συχνά οι πιο δαπανηρές.
Όσο αφορά την ευελιξία, τη θεωρώ πολύ σημαντικό 
παράγοντα επιτυχίας. Η συζήτηση περί αναλογίας ρίσκου/
ανταμοιβής είναι κατάλληλη για να δοθεί έμφαση σε αυτό το 
σημείο. Την ώρα που πέφτουμε για ύπνο, ίσως πιστεύουμε 
ότι έχουμε ένα πολύ καλό σχέδιο δράσης για την επόμενη 
μέρα, όμως οι συνθήκες της αγοράς μπορεί να αλλάξουν 
γρήγορα. Συνεπώς, πρέπει να έχουμε την ικανότητα να 
κινούμαστε σε σχέση με αυτό που λένε οι αγορές, αλλιώς 
ο σταθερός σχεδιασμός μας μπορεί να μας κρατήσει σε μια 
θέση για περισσότερο από ότι υποδεικνύουν οι αγορές.

TRADERS :́  αυτό το σημείο της καριέρας σας, σε 
ποιόν απευ ύνεστε για έμπνευση και κα οδήγηση;
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ψάχνετε, αλλά προσπαθώ όσο μπορώ να κοιτάζω στις 
αγορές για καθοδήγηση. Πιστεύω ότι η αγορά μας παράσχει 
με τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να πετύχουμε και είναι 
δική μας δουλειά να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται 

στην αποκρυπτογράφηση των μηνυμάτων. Η έμπνευσή μου 
για να κάνω το καλύτερο δυνατό δεν έρχεται μόνο από τα 
οικονομικά οφέλη των επιτυχών συναλλαγών, αλλά και από 
το να διδάσκω τους συνδρομητές να σκέφτονται για τον εαυτό 
τους και να μάθουν να αφουγκράζονται την αγορά. Επίσης, 
είμαι πολύ τυχερός που έχω στο πλάι μου μια υπέροχη 
γυναίκα (γνωστή στους ακόλουθους του twitter ως « ond 

ir ») που με προκαλεί και με εμπνέει ώστε να βγάζω τον 
καλύτερο εαυτό μου σε όλες τις πτυχές της ζωής μου.

TRADERS :́ Πείτε μας κάποια σημαντικά πράγματα 
που διδαχ ήκατε έως τώρα, τα οποία α σας 
εξέπλητταν αρχικά εάν τα ακούγατε από άλλους.
Shannon: Από νωρίς έμαθα ότι η αγορά δεν ενδιαφέρεται για 
την άποψή μου. Πολλές φορές, η αγορά εκτελεί συναλλαγές 
βάσει συναισθημάτων και όχι λογικής, κι όταν κατανοήσουμε 
και μάθουμε να αναγνωρίζουμε αυτή την τάση, μπορούμε 
τότε να λειτουργήσουμε με βαθύτερη γνώση της δομής της 
αγοράς. Η κατανόηση των κινήτρων των συμμετεχόντων σε 
βασικά επίπεδα ενός διαγράμματος είναι πολύ πιο σημαντική 
από την αναγνώριση μοτίβων/σχηματισμών ή από την 
παρακολούθηση δεικτών.

TRADERS :́ Ποιες έννοιες α προτείνατε σε νέους 
επενδυτές ως κατάλληλες για να ξεκινήσουν τις 
συναλλαγές τους;
Shannon: Βρείτε μια προσέγγιση που ταιριάζει στην 
προσωπικότητά σας κι έπειτα προσπαθήστε να μάθετε όσα 
πιο πολλά μπορείτε για αυτήν την προσέγγιση. α είστε 
μετρημένοι στις δεσμεύσεις σας με την αγορά. Προσπαθήστε 
να κατανοήσετε τον εαυτό σας ακόμη περισσότερο από ότι 
προσπαθείτε να κατανοήσετε την αγορά και να είστε τόσο 
αντικειμενικοί με την ανάλυση του εαυτού σας, όσο είστε 
και με την ανάλυση της δράσης τιμών. Όλοι έχουμε τις 
προκαταλήψεις μας, αλλά από τη στιγμή που αναγνωρίζετε 
εκείνες που σχετίζονται με την προσωπικότητά σας και με τον 
τρόπο που ερμηνεύετε τη δράση της αγοράς, δε θα πετύχετε 
απλά περισσότερα κέρδη, αλλά θα είναι πολύ πιο απίθανο να 
βιώσετε εκτενείς περιόδους απωλειών. 

TRADERS :́ Ποια είναι μερικά από τα προσωπικά 
πά η σας, έξω από την αγορά;
Shannon: Το να ζεις στο Κολοράντο σου παρέχει τη 
δυνατότητα για πολλές δραστηριότητες εκτός αγοράς, κι 
εκείνες που απολαμβάνω περισσότερο μαζί με την οικογένεια 
και τους φίλους μου περιλαμβάνουν τα εξής: σκι, αλεξίπτωτο 
πλαγιάς, τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση, πεζοπορία, 
καταδύσεις και γκολφ.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τον arko raenit  «
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Ο κύριος Connors θεωρείται ευρέως ως ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς στο χώρο των 
χρηματαγορών. Έχει γράψει δημοφιλή βιβλία σχετικά με στρατηγικές της αγοράς και με συναλλαγές 
σε συνάρτηση με τη μεταβλητότητα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα βιβλία με τίτλο «Πώς 
πραγματικά λειτουργούν οι αγορές» (How Markets Really Work) και «Οι ξύπνιοι της πιάτσας» (Street 
Smarts, σε συνεργασία με τη Linda Raschke). Το βιβλίο «Street Smarts» επιλέχτηκε από το περιοδικό 
«Technical Analysis of Stocks and Commodities» ως ένα από «τα κλασικά» βιβλία για επενδύσεις 
που γράφτηκαν στο 20ό αιώνα. Ο κύριος Connors έχει παρουσιαστεί και αναφερθεί στα ακόλουθα 
μέσα: The Wall Street Journal, The New York Times, Barron‘s, Bloomberg TV & Radio, Bloomberg 
Magazine, Dow Jones Newswire, Yahoo Finance, E-Trade Financial Daily, Technical Analysis of Stocks 
and Commodities κ.ά. Επίσης, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών ο κύριος Connors έχει 
υπάρξει ομιλητής σε διάφορες σημαντικές διασκέψεις με θέμα τις επενδύσεις. Πλέον πρόσφατα, ο 
κύριος Connors συνέλαβε και υλοποίησε τη δημιουργία της Μηχανής (The Machine), μια διαδραστική 
πλατφόρμα λογισμικού που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα προσωπικό χαρτοφυλάκιο 
μετοχών και ETFs (exchange traded funds) βάσει δοκιμασμένων στρατηγικών.

» TRADERS’: Πώς ήρθατε σε επαφή με την αγορά για 
πρώτη φορά;
Όταν ήμουν οκτώ ετών, ο παππούς μου μού έδωσε μερικές 
μετοχές ως δώρο γενεθλίων. Ακόμη έχω ζωηρές αναμνήσεις 
από αυτό το γεγονός, η καλύτερη μετοχή ήταν εκείνη της 
Exxon. Ήταν μια υγιής επένδυση. 

TRADERS’: Πότε ξεκίνησε η επαγγελματική 
σταδιοδρομία σας; 
Από το 1977 έως το 1981 ήμουν φοιτητής στο πανεπιστήμιο 
Syracuse της Νέας Υόρκης και ξεκίνησα να εκτελώ συναλλαγές 
ενώ ήμουν ακόμη στο κολλέγιο. Στις αρχές του 1982, άρχισα 
να εργάζομαι για λογαριασμό της Merrill Lynch. Το 1994 έγινα 
επαγγελματίας επενδυτής πλήρους απασχόλησης. Έστησα 
μια εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων και διαχειριζόμουν κυρίως 
τα δικά μου χρήματα και αυτά των συγγενών και φίλων. Εκείνο 
το fund υπήρξε κερδοφόρο σε κάθε τρίμηνο της λειτουργίας 
του. Από το 1995 έχω δημοσιεύσει έρευνες για τις αγορές και 
στρατηγικές εκτέλεσης συναλλαγών, σε τακτά διαστήματα. Τον 
Ιανουάριο του 1999, σε συνεργασία με τον Kevin Haggerty, 
πρώην υπεύθυνο συναλλαγών της Fidelity Capital Markets, 
ιδρύσαμε την εταιρεία TradingMarkets.com. 

TRADERS’: Εισαγάγατε πρόσφατα έναν νέο 
ταλαντωτή, τον ConnorsRSI. Ο απλός RSI δεν ήταν 
πλέον επαρκής για τους σκοπούς σας; 
Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος του Welles Wilder (Welles Wilder’s 
Relative Strength Index - RSI) αποτελεί μια εξαιρετική έννοια. 
Με την πάροδο των ετών κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο 
RSI δύο περιόδων [RSI (2)] είναι ο καλύτερος μεμονωμένος 
δείκτης για εκτέλεση συναλλαγών. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 
ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Ο ConnorsRSI μας 
έχει επιτρέψει να βρούμε τρόπο για να κάνουμε ακριβώς αυτό, 
γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί επαρκώς από τους εκτενείς 
ελέγχους μας. Κατά μια έννοια, θεωρώ ότι αυτή η έννοια 
αντιπροσωπεύει την «επόμενη γενιά» ταλαντωτών ή, γενικά, 
δεικτών. Είναι ο πρώτος ποσοτικοποιημένος ταλαντωτής 
που έχει δημιουργηθεί για τους επενδυτές.

TRADERS’: Μπορείτε να μας εξηγήσετε με 
περισσότερες λεπτομέρειες ποιες μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του 
ConnorsRSI; 
Χαίρομαι γι’ αυτήν την ερώτηση. Όλοι οι υπολογισμοί 
αποκαλύπτονται ούτως ώστε να μπορεί ο καθένας να 
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καταλάβει τι εξυπηρετούν. Ο δείκτης αποτελείται από τρία 
μέρη, κάθε ένα από τα οποία μετέχει στον υπολογισμό 
ισομερώς: 

•  Ορμή τιμών: 
Υπολογισμός της κλασικής τιμής RSI βάσει της τιμής 
κλεισίματος σε διάστημα τριών περιόδων. Ο RSI (3) 
αντιπροσωπεύει το πρώτο μέρος του ConnorsRSI. 

•  Διάρκεια της σειράς: 
Για πόσες διαδοχικές ημέρες έχει 
η τιμή κλείσει πτωτικά (ή ανοδικά); 
Με βάση την προκύπτουσα 
ακολουθία αριθμών υπολογίζεται ο 
RSI (2), η τιμή του οποίου αποτελεί 
το δεύτερο μέρος του ConnorsRSI. 

•  Σχετικό επίπεδο μετακίνησης 
τιμών: 
Ποια θέση κατάταξης καταλαμβάνει 
η απόδοση από την τελευταία έως 
την τρέχουσα τιμή κλεισίματος 
σε σχέση με τις τελευταίες 100 
περιόδους; Όσο χαμηλότερη 
είναι η τρέχουσα απόδοση, τόσο 
χαμηλότερη είναι και η σχετική 
θέση κατάταξης (θέσεις 1 έως 100). 
Αυτή η τιμή αποτελεί το τρίτο μέρος 
του υπολογισμού. Τα τρία μέρη 
προστίθενται κι έπειτα διαιρούνται 
με το τρία. Αυτό είναι όλο. Όπως ο 
κλασικός RSI, έτσι κι ο ConnorsRSI 
μπορεί να ταλαντευτεί μεταξύ του 
μηδενός και του 100. Οι τρεις 
παράμετροι παρουσιάζονται στις 
ρυθμίσεις ως εξής: ConnorsRSI 
(3, 2, 100). Η πρώτη τιμή 
αντιπροσωπεύει τον κλασικό RSI 
(3) του πρώτου μέρους, η δεύτερη 
τιμή αντιπροσωπεύει τον RSI (2) με 
βάση τη σειρά κέρδους ή απωλειών 
του δεύτερου μέρους, και η τρίτη 
τιμή αντιπροσωπεύει τη σειρά 
κατάταξης της πιο πρόσφατης 
απόδοσης μεταξύ των τελευταίων 
100 αποδόσεων (τρίτο μέρος).

TRADERS’: Ποιο είναι το 
πλεονέκτημα αυτής της νέας 
μεθόδου υπολογισμού;
Η χρησιμοποίηση τριών συγκεκριμένων 

μερών, κάθε ένα από τα οποία έχει τη δική του ιδιαίτερη 
σημασία, επιτρέπει τη δημιουργία ενός χρήσιμου 
αθροιστικού αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι ακραίες τιμές 
του ενός μέρους αντισταθμίζουν μέτριες τιμές ενός άλλου 
μέρους. Αυτό επιτρέπει την παραγωγή σημάτων που θα 
είχαν παραπλανήσει τους επενδυτές εάν τα τρία μέρη είχαν 
χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα. Βέβαια, τα σήματα είναι χρήσιμα 
στην εκτέλεση συναλλαγών μόνο όταν είναι ιδιαίτερα σχετικά, 

Symbol Trade Date Entry Date Exit % Profit # Bars

DGIT Long 11.07.2012 10.69 17.07.2012 11.80 10.34% 5

AXL Long 18.05.2012 8.27 21.05.2012 9.02 9.13% 2

MTL Long 18.05.2012 5.67 21.05.2012 6.07 6.99% 2

NMM Long 18.05.2012 11.49 21.05.2012 12.26 6.70% 2

OVTI Long 18.05.2012 14.67 21.05.2012 15.58 6.21% 2

SFI Long 18.05.2012 5.52 21.05.2012 5.85 5.98% 2

AKRX Long 25.09.2012 12.00 26.09.2012 12.79 5.83% 2

TEO Long 18.04.2012 13.10 20.04.2012 13.81 5.38% 3

NIHD Long 26.07.2012 6.72 27.07.2012 7.07 5.21% 2

BAK Long 18.05.2012 10.66 21.05.2012 11.10 4.17% 2

DGIT Long 17.02.2012 10.39 21.02.2012 10.81 4.07% 2

CKSW Long 04.05.2012 8.84 08.05.2012 9.18 3.83% 3

MITK Long 10.04.2012 6.12 11.04.2012 6.34 3.68% 2

BKS Long 13.04.2012 10.54 16.04.2012 10.92 3.60% 2

TRN Long 17.05.2012 24.29 21.05.2012 25.12 3.39% 3

OVTI Long 26.09.2012 13.91 27.09.2012 14.38 3.38% 2

EJ Long 17.05.2012 4.85 18.05.2012 5.01 3.34% 2

SJT Long 19.01.2012 17.73 23.01.2012 18.30 3.19% 3

APOL Long 11.05.2012 31.14 14.05.2012 31.93 2.53% 2

WOOF Long 27.07.2012 17.81 30.07.2012 18.16 1.97% 2

WLT Long 25.07.2012 31.74 26.07.2012 32.09 1.12% 2

TTWO Long 18.05.2012 11.16 21.05.2012 11.27 1.03% 2

BID Long 17.05.2012 29.55 21.05.2012 29.85 1.00% 3

HXM Long 16.05.2012 13.22 21.05.2012 13.26 0.31% 4

HK Long 26.07.2012 6.90 02.08.2012 6.92 0.25% 6

LPL Long 16.05.2012 8.67 17.05.2012 8.69 0.24% 2

CPNO Long 17.05.2012 25.68 21.05.2012 25.66 -0.07% 3

SBGI Long 17.05.2012 8.12 18.05.2012 8.09 -0.39% 2

SFL Long 10.04.2012 12.89 11.04.2012 12.75 -1.08% 2

PBI Long 15.05.2012 13.31 16.05.2012 13.15 -1.17% 2

WHX Long 19.07.2012 9.55 20.07.2012 9.39 -1.66% 2

KKR Long 17.05.2012 11.47 21.05.2012 11.24 -2.05% 3

BPI Long 10.07.2012 13.68 16.07.2012 9.84 -28.07% 5

T1) ConnorsRSI-Trades
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δηλαδή, κάτω από ένα καθορισμένο 
όριο (π.χ. ConnorsRSI < 10). Καθώς 
κάθε ένα από τα τρία επιμέρους 
μέρη υποδεικνύει καταστάσεις 
υπεραγορασμένης ή υπερπουλημένης 
περιοχής με τον δικό του ιδιαίτερο 
τρόπο, το να τα συνδυάσουμε σε 
μια αθροιστική προσέγγιση έχει 
νόημα. Τότε, ο κανόνας λέει: Εάν η 
«πλειοψηφία» αυτών των δεικτών κάνει 
μια συγκεκριμένη (ακραία) δήλωση με 
αρκετά ισχυρό τρόπο, θα παραχθεί ένα 
σήμα. 

TRADERS’: Αναφερθήκατε 
σε μια στρατηγική εκτέλεσης 
συναλλαγών. Θα θέλατε να μας 
πείτε για τις λεπτομέρειές της; 
Ναι. Έχουμε ολοκληρώσει εκτεταμένους 
ελέγχους για να αποδείξουμε ότι η 
προσέγγιση λειτουργεί σε στρατηγικές 
εκτέλεσης συναλλαγών. Συγκεκριμένα, 
έχουμε σχεδιάσει τη στρατηγική 
ConnorsRSI pullback. Οι κανόνες 
εισόδου για τη στρατηγική ConnorsRSI 
Pullback είναι οι εξής (στις παρενθέσεις 
περιλαμβάνονται οι παραλλαγές των παραμέτρων ελέγχου):

1.  Η τιμή της μετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερη από $5 
ανά μετοχή. 

2.  Ο μέσος ημερήσιος όγκος της μετοχής κατά τη διάρκεια 
των προηγούμενων 21 ημερών – που ισοδυναμεί με έναν 
μήνα συναλλαγών - πρέπει να είναι τουλάχιστον 250.000 
μετοχές ανά ημέρα. 

3.  Ο Μέσος Δείκτης Κατεύθυνσης των 10 ημερών (10-
day Average Directional Index - ADX) της μετοχής είναι 
μεγαλύτερος από 30.

4.  Την τρέχουσα ημέρα, η χαμηλότερη τιμή της μετοχής είναι 
τουλάχιστον W% (W = 2, 4, 6, ή 8) κάτω από το κλείσιμο 
της προηγούμενης ημέρας. 

5.  Το σημερινό κλείσιμο είναι στο κατώτατο X% (Χ = 10 ή 
25) του εύρους της ημέρας. 

6.  Η τιμή ConnorsRSI (3, 2, 100) της μετοχής είναι κάτω από 
το Υ (όπου Υ = 5, 6, 7… 15). 

7.  Εάν οι ανωτέρω κανόνες απαντώνται σήμερα, αγοράστε 
τη μετοχή αύριο σε ένα επιπλέον ενδοημερήσιο όριο Z% 
κάτω από τη σημερινή τιμή κλεισίματος (Ζ = 4, 6, 8, 10). 

8.  Εγκαταλείψτε τη θέση όταν η μετοχή κλείσει με μια τιμή 
ConnorsRSI (3, 2, 100) μεγαλύτερη από το Ν (Ν = 50, 

60, 70 ή 80), με την έξοδο να πραγματοποιείται στην τιμή 
κλεισίματος. 

Ας εξετάσουμε τον κάθε κανόνα σε λίγο μεγαλύτερο 
βάθος, εξηγώντας παράλληλα τον λόγο για τον οποίον 
περιλαμβάνεται στη στρατηγική.

•  Ο κανόνας 1 μας βοηθά να αποφύγουμε τις πολύ 
μικρές σε αξία μετοχές (penny stocks) και άλλες ιδιαίτερα 
μεταβλητές κι απρόβλεπτες επιχειρήσεις. Αν και η τιμή 
ποτέ δεν αποτελεί εγγύηση, έχω διαπιστώσει ότι τα 
$5/μετοχή είναι μια καλή τιμή βάσης για την επιλογή 
σταθερότερων μετοχών. 

•  Ο κανόνας 2 βεβαιώνει ότι είμαι σε μετοχές ιδιαίτερης 
ρευστότητας που μπορούν να αγοραστούν και να 
πουληθούν άμεσα, με σφιχτά ανοίγματα τιμών αγοράς/
πώλησης. 

•  Ο κανόνας 3 επιβεβαιώνει την ισχύ της πρόσφατης τάσης. 
Ο ADX δεν έχει κατεύθυνση, άρα θα ποσοτικοποιήσει την 
ισχύ μιας τάσης ανεξάρτητα από το εάν είναι ανοδική ή 
καθοδική.

•  Ο κανόνας 4 προσδιορίζει μια βασική υποχώρηση: Ένα 
σημαντικό ξεπούλημα, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό 

Στο διάγραμμα, το άνω τμήμα παρουσιάζει με μαύρο χρώμα τις στήλες τιμών, η κατακόρυφη 
γκρι γραμμή σηματοδοτεί την επιλεγμένη ημέρα, η οποία αποτελεί συγχρόνως την ημέρα 
εφαρμογής της στρατηγικής, το πράσινο βέλος με ανοδική φορά δείχνει την ημέρα 
εισόδου, και το κόκκινο βέλος με καθοδική φορά δείχνει την ημέρα εξόδου. Το μεσαίο 
τμήμα επιδεικνύει με μαύρο χρώμα τον όγκο ως κατακόρυφες στήλες ιστογράμματος, 
και παρουσιάζει κινούμενο μέσο όρο 21 ημερών του όγκου ως πράσινη γραμμή. Το κάτω 
τμήμα παρουσιάζει τον ConnorsRSI ως κόκκινη γραμμή, και τον ADX ως κυανή γραμμή..

Πηγή: www.AmiBroker.com

Δ1) Συναλλαγή MTL σε υποχώρηση 
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της προηγούμενης τιμής κλεισίματος. Δεδομένου ότι 
αυτός ο κανόνας χρησιμοποιεί τη χαμηλή τιμή ημέρας 
αντί για την τιμή κλεισίματος, δεν γνωρίζω ακόμη πώς θα 
είναι η σημερινή δράση τιμών, αλλά γνωρίζω ότι η μετοχή 
είναι διστακτική με ουσιαστικό τρόπο. 

•  Ο κανόνας 5 μου προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια 
για τη σημερινή δράση τιμών. Το εύρος κλεισίματος 
υπολογίζεται ως εξής: 

ε ς κ α ς  κ   α ό ό  α ό   

Για παράδειγμα, εάν η σημερινή χαμηλή τιμή ήταν $12.00, η 
υψηλή τιμή ήταν $12.50, και η τιμή κλεισίματος ήταν $12.05, 
τότε το εύρος κλεισίματος θα ήταν: 

ε ς κ α ς  12 5  12 12 5   12   
5 5   1   1  

Ενώ ο κανόνας 4 μας λέει ότι η μετοχή σκόνταψε, ο κανόνας 
5 μας ενημερώνει ότι δεν ανέκαμψε σημαντικά πριν από το 
τέλος της ημέρας συναλλαγών, το οποίο αποτελεί με τη σειρά 

του μια καλή ένδειξη ότι αύριο η τιμή 
ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω.  

•  Ο κανόνας  αποτελεί το κλειδί για 
τον καθορισμό της ποιότητας της 
υποχώρησης. Η έρευνά μας έχει 
δείξει ότι όσο χαμηλότερη υπήρξε 
η αξία του ConnorsRSI, τόσο 
μεγαλύτερη υπήρξε η αναπήδηση 
έπειτα από την ανάκαμψη της 
μετοχής.

•  Ο κανόνας  μου επιτρέπει να 
ανοίξω θέση σε μια βέλτιστη τιμή. 
Επιλέγω μια ήδη υπερπουλημένη 
μετοχή σύμφωνα με τις μετρήσεις 
του ConnorsRSI (3.2.100), και 
ύστερα περιμένω να γίνει ακόμη πιο 
υπερπουλημένη σε ενδοημερήσια 
βάση. Επειδή η ενδοημερήσια 
πτώση της τιμής λαμβάνει χώρα 
για δεύτερη κατά σειρά ημέρα, 
συνοδεύεται συχνά από πολύ 
αυξημένο φόβο. Οι διαχειριστές 
χρημάτων αγχώνονται ιδιαίτερα 
και συχνά λένε στους βασικούς 
επενδυτές τους «απλά, βγάλε 
με έξω», αφού έχουν λάβει την 
απόφαση να πουλήσουν. Αυτός ο 

πανικός βοηθάει στη δημιουργία της ευκαιρίας. 
•  Ο κανόνας  προσφέρει μια ξεκάθαρη μέθοδο 

εξόδου. Λίγες είναι οι στρατηγικές που διαθέτουν 
ποσοτικοποιημένους, δομημένους και πειθαρχημένους 
κανόνες εξόδου. Ο κανόνας 8 σας προσφέρει τις ακριβείς 
παραμέτρους για να εγκαταλείψετε τη συναλλαγή, οι 
οποίες υποστηρίζονται από αποτελέσματα ελέγχων με 
διάρκεια άνω των δέκα ετών.

TRADERS’: πορείτε να μας παρουσι σετε ένα 
παρ ειγμα; 
Το διάγραμμα 1 απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίον μια 
τυπική συναλλαγή εμφανίζεται σε ένα διάγραμμα. Για αυτό το 
παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω μια τιμή 4% για την εκποίηση 
(W), 25% για το εύρος κλεισίματος (X), 10 για τον ConnorsRSI 
(Y), και 8% ως όριο εισόδου (Ζ). Θα πραγματοποιήσω έξοδο 
όταν ο ConnorsRSI κλείσει πάνω από το 70. 

•  Ο κανόνας 1 απαιτεί η τιμή της μετοχής να είναι 
μεγαλύτερη από $5 ανά μετοχή. Για τις ημέρες που 
παρουσιάζονται στο διάγραμμα, βλέπουμε ότι η τιμή έχει 

Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα της συναλλαγής που περιγράφεται στο διάγραμμα 1. 
Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε μια έξοδο για τιμή του ConnorsRSI (3, 2, 100)  > 70. 
Οι άλλες παράμετροι της στρατηγικής ήταν οι ακόλουθες: Ξεπούλημα (W) = 2%, εύρος 
κλεισίματος (X) = 10%, ConnorsRSI (3, 2, 100) = 5, όριο εισόδου (Ζ) = 6%. Εισάγουμε 
μια εντολή για όριο 6% κάτω από τα $9.97, που είναι η τιμή κλεισίματος της ημέρας 
εφαρμογής. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή ορίου για τις 19 Ιουλίου 2012 θα είναι: $9.97 Χ (100% 
- 6%) = $9.97 X 0.94 = $9.37. Η πραγματική τιμή στις 19 Ιουλίου 2012 πέφτει έως τα 
$8.20, αλλά πραγματοποιήσαμε την είσοδό μας στην τιμή ορίου που καθορίσαμε εκ των 
προτέρων: $9.37 (πράσινο βέλος). Το σήμα εξόδου ενεργοποιήθηκε δύο ημέρες αργότερα 
(κόκκινο βέλος).

Πηγή: www.AmiBroker.com

Δ2) Συναλλαγή WHX σε υποχώρηση
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κυμανθεί από μόλις άνω των .50/
μετοχή έως μόλις κάτω των 5.50/
μετοχή, ικανοποιώντας συνεπώς 
τον όρο μου. 

   κανόνας 2 απαιτεί ο κινητός 
μέσος όρος όγκου των 21 ημερών 
να είναι μεγαλύτερος από 250.000 
μετοχές/ημέρα. Τελευταία, ο μέσος 
όγκος κυμάνθηκε μεταξύ των δύο 
και των τεσσάρων εκατομμυρίων 
μετοχών, και την ημέρα εφαρμογής 
της στρατηγικής ήταν στα 2.  
εκατομμύρια, άρα, έχουμε 
υπερκαλύψει αυτήν την απαίτηση.

   κανόνας 3 δηλώνει ότι ο AD  
(10) πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από 30. Την ημέρα εφαρμογής της 
στρατηγικής, η τιμή του AD  (10) 
είναι . 2. 

  ε τις επιλεγμένες παραμέτρους 
εισαγωγής μου, ο κανόνας  
μου λέει να ψάξω για μια χαμηλή 
τιμή που να είναι χαμηλότερη 
από το χθεσινό κλείσιμο κατά τουλάχιστον %. Στις 
1  α ου 2012 (την ημέρα πριν από την εφαρμογή της 
στρατηγικής), ο  έκλεισε στα . 2. Επομένως, το 
σημερινό χαμηλό πρέπει να είναι χαμηλότερο: 

$6.42 χ (100% - 4%) = $6.42 X 0.96 = $6.16 

Η πραγματική χαμηλή τιμή την ημέρα εφαρμογής ήταν 5. 0, 
άρα έχω ικανοποιήσει τα κριτήρια για αυτόν τον κανόνα. 

 κανόνας 5 απαιτεί η τιμή κλεισίματος να είναι στο κατώτατο 
%  του εύρους της ημέρας. Επέλεξα μια τιμή 25% για αυτήν 

την άσκηση, άρα ο υπολογισμός μας γίνεται ως εξής: 

εύρος κλεισίματος = (κλείσιμο - χαμηλό)/(υψηλό - 
χαμηλό)  < 25% 
($5.91 - $5.90)/($6.45 - $5.90)  < 0.25 
$0.01/$0.55  < 0.25 
0.018  < 0.25 αλΗθες 

Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσαμε απλά να κοιτάξουμε 
το διάγραμμα και να διαπιστώσουμε εύκολα ότι η τιμή 
κλεισίματος ήταν εξαιρετικά κοντά στο χαμηλό ημέρας, και 
επομένως, σχεδόν σίγουρα, στο κατώτατο 25% του εύρους 
της ημέρας. Σε άλλες περιπτώσεις, το διάγραμμα μπορεί 
να μην δίνει τόσο προφανείς πληροφορίες και θα πρέπει να 
κάνετε τον υπολογισμό.

  ε βάση τις παραμέτρους της στρατηγικής μας, ο 
κανόνας 6 απαιτεί η τιμή του onnors  (3, 2, 100) να 
είναι χαμηλότερη από 10, το οποίο ισχύει (η τιμή που 
παρουσιάζεται στο διάγραμμα είναι 2. 1). 

   κανόνας 7 μου λέει ότι τώρα που έχουν ικανοποιηθεί 
οι συνθήκες εισαγωγής, πρέπει να θέσω μια εντολή 
ορίου για να κάνω την εισαγωγή μου την επόμενη ημέρα 
διαπραγματεύσεων. ι παράμετροι της στρατηγικής μας 
διευκρινίζουν ότι θα χρησιμοποιήσουμε μια τιμή % για 
αυτήν την εντολή ορίου. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή ορίου 
μας θα τεθεί στα: 

$5.91 χ (100% - 8%) = $5.91 X 0.92 = $5.44 

Η πραγματική χαμηλή τιμή στις 1  α ου 2012 ήταν 5. 2, 
γεγονός που ικανοποιεί τα κριτήριά μας με διαφορά δύο σεντ. 
Θα πραγματοποιούσαμε εισαγωγή σε αυτήν τη συναλλαγή 
όταν οι εντολές μας για αγορά πληρωθούν στην οριοθετημένη 
τιμή των 5. .

   κανόνας 8 διευκρινίζει ότι θα εγκαταλείψω τη 
συναλλαγή όταν ο onnors  (3, 2, 100) κλείσει πάνω 
από την τιμή 0. ια αυτήν τη συναλλαγή, αυτό συμβαίνει 
την αμέσως επόμενη ημέρα συναλλαγών, η οποία είναι η 
Δευτέρα 21 α ου 2012. Πραγματοποιώ έξοδο επάνω ή 
κοντά στην τιμή κλεισίματος των .0 , εξασφαλίζοντας 

Στις 2  οεμβρίου, ο onnors  σημείωσε υψηλό 1.  στη μετοχή esear  in otion. 
Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα θέσης πώλησης και, όπως αναμενόταν, 
το ξεπούλημα άρχισε να προκαλεί τη γρήγορη επιστροφή του δείκτη σε μεσαία επίπεδα. 
Στην αρχή των διαπραγματεύσεων της 2 ης οεμβρίου, η συναλλαγή έκλεισε με κέρδος.

Πηγή: www.tradesigna on ine. om

Δ3) Πώληση στη esear  in otion
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κέρδος άνω του 11.6% (εξαιρουμένων των προμηθειών). 
Προφανώς, πρόκειται για μια «ιδανική συναλλαγή» που 
μας εξυπηρετεί καλά ως παράδειγμα. 

Όπως διαβάζετε την ανωτέρω ανάλυση, προσέξτε ότι 
οι κανόνες 1 έως 5 ίσχυαν για τις περισσότερες ή όλες τις 
ημέρες μέχρι την ημέρα εφαρμογής της στρατηγικής. Η τιμή, 
ο όγκος, και ο ADX ήταν σε αποδεκτά επίπεδα. Υπήρξαν 
μερικές αξιοπρεπείς ημέρες ξεπουλήματος, καθώς και τιμές 
κλεισίματος στο κατώτατο 25% του εύρους της ημέρας. 
Ωστόσο, η 17η Μαΐου 2012 ήταν η πρώτη ημέρα που 
ικανοποιήθηκαν όλοι αυτοί οι όροι και που ο ConnorsRSI 
έπεσε κάτω από 10. Αυτός είναι ο λόγος που ο συγκεκριμένος 
δείκτης αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς για ολόκληρη 
τη στρατηγική.

TRADERS’: οια κριτήρια ε ου είναι ι ιαίτερα 
αποτελεσματικ ; 
Η έξοδος πραγματοποιείται πάντα σε ορισμένες τιμές του 
ConnorsRSI. Όσο πιο αυστηρός είναι ο κανόνας εξόδου (άρα, 
όσο υψηλότερη η τιμή του ConnorsRSI που απαιτείται για 
εξόδους από θέσεις αγοράς), τόσο πιο κερδοφόρα θα είναι η 
μέση επιτυχής συναλλαγή. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το hit rate 

θα μειωθεί. Οι έλεγχοι μας έχουν δείξει 
ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, το 
καλύτερο αποτέλεσμα για εξόδους από 
θέσεις αγοράς επιτυγχάνεται όταν ο 
ConnorsRSI κυμαίνεται μεταξύ του 50 
και του 70. 

TRADERS’: Αναλ ετε επίσης και τα 
θεμελιώ η στοι εία; 
Όχι, όχι όλα. Δουλεύουμε επάνω σε 
βραχυπρόθεσμα χρονικά πλαίσια, 
συνεπώς, οι θεμελιώδεις παράγοντες 
είναι άσχετοι. Αυτό που έχει σημασία 
είναι η δράση τιμών, και ακριβώς αυτή 
είναι που αξιολογούμε.

TRADERS’: Αντιλαμ αν μαστε 
τι η στρατηγική εν έ ει 

. Αλλ  μια μετο ή μπορεί 
να γκρεμιστεί  για παρ ειγμα  
ταν υπ ρ ουν φήμες για τη 
ρεοκοπία μιας επι είρησης ή κ τι 

αν λογο. εν θα υπήρ ε τρ πος 
να συμπεριληφθεί ένα τέτοιο 
εν ε μενο με τη ρήση σ ετικο  
φίλτρου; 

Ίσως να υπήρχε, ίσως και όχι. Πώς πραγματικά θα 
αποφάσιζες πότε να εκτελέσεις τη συναλλαγή και πότε όχι; 
Αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Το θέμα είναι ότι ένα φίλτρο 
αυτού του είδους δεν θα καθιστούσε πλέον την προσέγγιση 
συστηματική. Αυτό αποτελεί ένα ζήτημα που απλά δεν 
λαμβάνουμε υπόψη. Οι έλεγχοί μας περιλαμβάνουν χιλιάδες 
παραδείγματα που παραπέμπουν σε πραγματικές συνθήκες, 
το οποίο σημαίνει ότι δυσμενείς αστερισμοί αυτού του είδους 
έχουν, αναμφισβήτητα, εμφανιστεί περιστασιακά. Συνεπώς, 
αυτό συνυπολογίζεται στη στρατηγική. Η έρευνά μας δείχνει 
με σαφήνεια ότι, κατά μέσον όρο, είναι πιθανότερο για μια 
μετοχή να αναστραφεί, όσο μεγαλύτερη πτώση έχει υποστεί. 
Και από τα αποτελέσματα των ελέγχων βλέπουμε ότι αυτός 
ο συσχετισμός έχει αποδώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις 
συναλλαγών. 

TRADERS’: ι θα αρακτηρί ατε ς το κ ριο φελος 
που προκ πτει απ  τη ρήση του RS ; 
Ο ConnorsRSI βελτιώνει ξεκάθαρα την ποιότητα των 
σημάτων για εκτέλεση συναλλαγών - με άλλα λόγια, τον 
κατάλληλο χρονισμό – σε εξαιρετικά υπεραγορασμένες και 
υπερπουλημένες αγορές. Η ποσοτικοποίηση του ταλαντωτή 
είναι αυτό που τον καθιστά μοναδικό. 

Οποιαδήποτε στρατηγική επένδυσης περιλαμβάνει και ζημιογόνες συναλλαγές. Το 
διάγραμμα παρουσιάζει τη μετοχή της KKR & Co. Στις 17 Μαΐου 2012, από τη στρατηγική 
ConnorsRSI ενεργοποιήθηκε ένα σήμα αγοράς στα $11.47. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε 
καμία υποχώρηση και οι τιμές συνέχισαν να πέφτουν κατά την επόμενη ημέρα. Στις 21 
Μαΐου, η μετοχή παρουσίασε μερική ανάκαμψη αλλά απέτυχε να παράξει σήμα εξόδου. 
Το απόγευμα η τιμή έπεσε και πάλι κατακόρυφα , και η συναλλαγή έκλεισε με μια απώλεια 
$11.23..

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ4) Συναλλαγή στη KKR με απώλειες 
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TRADERS’: Αναφερόμαστε 
συνεχώς σε υπερπουλημένες 
αγορές. Κατ’ αναλογία, βρίσκει 
ο ConnorsRSI εφαρμογή και σε 
ανοίγματα θέσεων αγοράς;
Δεν έχουμε γράψει πολλά επάνω σε 
αυτό το θέμα, αλλά ναι, είναι δυνατόν. 
Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει ένα καλό 
παράδειγμα επ’ αυτού σχετικά με τη 
μετοχή Research in Motion (RIMM). 
Το πρωί της 27ης  Νοεμβρίου, η τιμή 
ConnorsRSI της μετοχής παρουσίασε  
υψηλό 91.67 και θα μπορούσε κάποιος 
να αγοράσει. Σε τέτοιες τιμές, η 
μετοχή υπεραγοράστηκε εξαιρετικά. 
Αυτό που ακολούθησε ήταν το 
ξεπούλημα της 28ης  Νοεμβρίου, και ο 
ConnorsRSI έπεσε σε μέτρια επίπεδα. 
Στις 29 Νοεμβρίου θα μπορούσε 
κάποιος να κλειδώσει τη συναλλαγή 
εξασφαλίζοντας ένα καλό κέρδος.

TRADERS’: Εφαρμόζετε τις 
στρατηγικές σας σε μετοχές ή σε 
δικαιώματα προαίρεσης;
Διατηρούμε ένα λογαριασμό με ποικίλες 
στρατηγικές. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για τη θεσμική 
πλευρά της επιχείρησης, και εκεί όλα είναι λίγο διαφορετικά 
σε σχέση με τους ιδιώτες επενδυτές. Συνήθως έχουμε 60 
με 100 θέσεις την ίδια στιγμή, οι οποίες περιλαμβάνουν 
διαφορετικές στρατηγικές και διαφορετικά χρονικά πλαίσια. 
Συνήθως διαπραγματευόμαστε μετοχές, αλλά θα μπορούσε 
κάποιος να χρησιμοποιήσει ρευστά δικαιώματα προαίρεσης 
εφόσον αντιλαμβανόταν το ενυπάρχον ρίσκο.

TRADERS’: Γιατί συμβαίνει αυτό; 
Όπως είπατε νωρίτερα, η στρατηγική δεν περιλαμβάνει stop-
loss. Συνεπώς, μια μετοχή συνοδεύεται από πολύ μεγαλύτερο 
ρίσκο σε σχέση με ένα δικαίωμα προαίρεσης καθώς μπορεί να 
υποστεί πολύ μεγάλη πτώση. Με τα δικαιώματα προαίρεσης, 
ωστόσο, η μέγιστη απώλεια μπορεί σαφώς να περιοριστεί 
στην τιμή δικαιώματος που καταβάλλεται. Αυτή λειτουργεί 
ως ένα είδος αυτόματου stop-loss, επιτρέποντας στους 
επενδυτές να ρυθμίσουν κατάλληλα τη διαχείριση κινδύνου 
τους. 

TRADERS’: Έχει πραγματικά νόημα το να μην 
τοποθετούνται stop κατά την εφαρμογή της 
στρατηγικής; 

Αυτό αποτελεί επιλογή του εκάστοτε επενδυτή. Η έρευνά 
μας έχει δείξει ότι η χρησιμοποίηση stop επιδεινώνει συχνά 
τα αποτελέσματα των ελέγχων της στρατηγικής. Συνεπώς, 
στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούμε σωστό το να 
μην τοποθετούμε stop. Ενώ αυτό αυξάνει τον αριθμό των 
συναλλαγών με σημαντικές απώλειες, αποτρέπει την 
παύση ενός ακόμη μεγαλύτερου αριθμού συναλλαγών που, 
αργότερα, εισέρχονται και πάλι στη ζώνη κέρδους. Συνολικά, 
η τοποθέτηση stop σημαίνει ότι τα χαμένα κέρδη υπερβαίνουν 
τις απώλειες που αποφεύγονται. Κατά συνέπεια, δεν τα 
χρησιμοποιούμε συχνά.

TRADERS’: Συνήθως, οι περισσότεροι συστήνουν την 
τοποθέτηση stop ρητώς. Θα έπρεπε να επανεξεταστεί 
αυτή η αρχή και στην περίπτωση άλλων στρατηγικών;
Για να είμαι ειλικρινής, γνωρίζω πετυχημένους επενδυτές 
και από τα δυο στρατόπεδα. Άρα, μπορείς να είσαι 
επιτυχής είτε χρησιμοποιείς, είτε δεν χρησιμοποιείς stop. 
Όσοι χρειάζονται stop για την εξασφάλιση ασφάλειας και 
παράλληλα επιτυγχάνουν θετικά αποτελέσματα, οφείλουν 
να διατηρήσουν την προσέγγισή τους, η οποία μπορεί να 
είναι εξαιρετικά χρήσιμη για ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμες 
συναλλαγές, με θέσεις μεγάλου μεγέθους.

Αυτή η συναλλαγή της Digital Generation (DGIT) δείχνει το ρίσκο και την ανταμοιβή 
που περιλαμβάνονται στο στήσιμο. Στις 11 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε άνοιγμα 
θέσης αγοράς στα $10.69. Στη συνέχεια, οι τιμές εξακολούθησαν να πέφτουν αλλά δεν 
πραγματοποιήθηκε έξοδος. Στις 17 Ιουλίου υλοποιήθηκε ένα μεγάλο ανοδικό κενό/χάσμα 
(gap). Η θέση έκλεισε στα $11.80 με κέρδος. Η χρησιμοποίηση δικαιωμάτων προαίρεσης 
έχει νόημα για τους επενδυτές για να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν λογική διαχείριση 
κινδύνου ώστε να περιορίσουν τις ενδεχόμενες απώλειες..

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ5) Εν αναμονή με τη DGIT 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ OPTIONS
• Σύγκριση μεταξύ μετοχών, ΣΜΕ, CFDs & options
• Υψηλών πιθανοτήτων επενδύσεις σε σχέση με τις μετοχές
• Η σημασία της Αξίας χρόνου (wasting assets)
• Συντελεστές ευαισθησίας των options
• Ακάλυπτες στρατηγικές (naked)
• Long call, Short call, Long put, Short put
• Straddles, το παράδειγμα του Nick Leeson
• Covered call
• Protective put
• Bull call spread
• Bull put spread (δημιουργία εισοδήματος)
• Put call parity - reorganizando la formula tradicional
• Iron Condor
• Συνδυαστικές στρατηγικές
• Οι σωστές στρατηγικές για τη σωστή αγορά
• Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των options, τα 5 Greeks (δ, γ, θ, v, r)
• Προστασία χαρτοφυλακίου (Hedging)

1 Επιθυμώ να γίνω μέρος της επόμενης 
γενιάς των traders, εξασκώντας τις 
επενδύσεις και το trading, 
χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και να ξεχωρίσω στον τομέα 
μου ενώ βελτιώνομαι μέρα με τη μέρα2 Επιθυμώ να μάθω να πραγματοποιώ 

συναλλαγές με μια μορφή που να εξυπηρετεί 
τον δικό μου τρόπο ζωής και τις εργασιακές 
αλλά και κοινωνικές μου υποχρεώσεις 3 Επιθυμώ να μάθω πως να παράγω επιπλέον 

εισόδημα με την ενασχόληση αυτή του trader, 
χρησιμοποιώντας επαγγελματικά εργαλεία από 
την άνεση του σπιτιού μου ή του εργασιακού 
μου χώρου

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ TRADING
TΑ OPTIONS ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
• OTC v standardised exchanges
• Πόσο ρίσκο είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε
• Ο συντελεστής beta
• Η διαδικασία επιλογής θέσης- το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε 
• Premium v Discount
• Βάση και θεωρητική τιμή των ΣΜΕ v Spot
• Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ - Futures) προς διαπραγμάτευση 
• Η έννοια του Long (Αγορά) v Short (Πώληση)
• Μόχλευση, υπολογισμός περιθωρίου ασφάλισης, mark to market
• Χρήση των διαφορετικών θέσεων σε Calls & Puts
• Παραδείγματα P&L (profit & loss), εσωτερική αξία και αξία χρόνου ΑΤΜ, 
ΙΤΜ & ΟΤΜ
• Η σημασία ενός πλάνου συναλλαγών
• Διαχείριση ρίσκου: βελτιστοποίηση του λόγου ρίσκο/απόδοση 
• Τα πιο συχνά λάθη και η τεκμαρτή μεταβλητότητα (implied volatility)
• Συστήματα Martingales
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TRADERS’: Χρησιμοποιείτε καθόλου scaling in; 
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το απολαμβάνω ιδιαίτερα. Διαθέτω 
διάφορα πρότυπα ανάλογα με το ποιο scaling in είναι εφικτό. 
Ένα παράδειγμα είναι το μοτίβο 2-3-5. Υποθέστε ότι ο 
ConnorsRSI σημειώνεται κάτω από 10 ή κάτω από 30, αρχικά 
ανοίγω μόνο το 20% του συνολικού μεγέθους θέσης μου. Θα 
ήταν ίσως καλύτερα να σας το περιγράψω με ένα παράδειγμα. 
Υποθέστε ότι ένας επενδυτής διαθέτει λογαριασμό $100.000 
με τον κανόνα για ένα μέγεθος θέσης μέγιστου ρίσκου 1%. Από 
αυτό το ρίσκο των $1000 ανά συναλλαγή, ανοίγει τη θέση με 
τρόπο που το ρίσκο του αναλογεί στο 20% αυτού, δηλαδή σε 
$200. Εάν η τιμή της μετοχής συνεχίσει να μειώνεται, θα ανοίξει 
ακόμη ένα 30% της θέσης. Εάν, μετά απ’ αυτό, η είσοδος είναι 
επίσης φτηνότερη, η τρίτη σταδιακή είσοδος θα γίνει με το 50% 
του μεγέθους θέσης. Τώρα η συναλλαγή θα φέρει το πλήρες 
ρίσκο (σε αυτό το παράδειγμα, 1000 ευρώ). Ένας εναλλακτικός 
κανόνας scaling in είναι η έννοια του 1-2-3-4 που λειτουργεί με 
την ίδια λογική, με τη διαφορά ότι εκτελούνται τέσσερα βήματα. 

TRADERS’: Αυτό μπορεί να είναι ριψοκίνδυνο εάν η 
μετοχή εξακολουθήσει να πέφτει, από τη στιγμή που 
θα έχει καλυφθεί το πλήρες μέγεθος θέσης. 
Ναι, αυτό μπορεί πράγματι να ισχύει σε ακραίες περιπτώσεις. 
Εάν η μετοχή συνεχίσει να πέφτει ανεπαίσθητα, θα ισχύει σε 
πολύ γενικές γραμμές. Αυτός είναι ο λόγος που οι στρατηγικές 
scaling-in είναι καταλληλότερες για εφαρμογή σε εισηγμένα 
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF). Εδώ, το 
ETF είναι πολύ απίθανο να εξακολουθεί να πέφτει χωρίς 
κάποιο ράλι. Ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο δεν μπορεί να 
αποκλειστεί, οπότε θα υπάρχει πάντα ένα υποβόσκον ρίσκο 
(εμφάνιση ακραίων αποδόσεων). Όπως προαναφέρθηκε, τα 
δικαιώματα προαίρεσης ή τα stop μπορούν να προσφέρουν 
προστασία ενάντια τόσο ακραίων συμβάντων. Επ’ ευκαιρία, 
το scaling-in λειτουργεί καλά με μοχλευμένα ETF.

TRADERS’: To scaling-out αποτελεί επίσης ζήτημα για 
τα στησίματά σας; 
Αυτό πλέον το εξετάζουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Για τη 
στρατηγική που περιγράφηκε κάναμε ελέγχους ώστε να 
δούμε ποιες έξοδοι λειτουργούν καλύτερα. Για παράδειγμα, 
η έξοδος που καθορίζεται σε μια τιμή ConnorsRSI ίση 
με 70 είναι μια καλή έξοδος. Εάν κάποιος έκανε scale-
out χρησιμοποιώντας στην πορεία επίπεδα, οι συνολικές 
αποδόσεις στα αποτελέσματα των ελέγχων έχουν μια μικρή 
τάση μείωσης αλλά οι μετρήσεις επί του ρίσκου συχνά 
βελτιώνονται.

TRADERS’: Αναλύετε στησίματα σε διαφορετικά 
χρονικά πλαίσια ταυτόχρονα; 

Όχι, καθορίζω ένα στήσιμο για μια σταθερή χρονική μονάδα. 
Ωστόσο, ο ConnorsRSI και η στρατηγική που περιγράφηκε 
μπορούν σίγουρα να εφαρμοστούν σε διαφορετικά χρονικά 
πλαίσια, των οποίων η διάρκεια μπορεί να περιορίζεται έως 
και σε αυτή του εβδομαδιαίου διαγράμματος. Ωστόσο, στην 
περίπτωση που η στρατηγική εφαρμόζεται στο εβδομαδιαίο 
διάγραμμα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αυξημένη μείωση 
του χρόνου (time decay), εφόσον γίνεται χρήση δικαιωμάτων 
προαίρεσης.

TRADERS’: Τι ρόλο παίζει ο όγκος των συναλλαγών 
στις αναλύσεις σας; 
Χρησιμοποιώ τον όγκο μόνο ως κριτήριο επιλογής για να 
εξασφαλίσω τη ρευστότητα του συναλλασσόμενου εργαλείου. 
Κατά τα άλλα, μου είναι αδιάφορος. 

TRADERS’: Ποια είναι η σημαντικότερη γνώση που 
αποκομίσατε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας; 
Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Από τη δεκαετία του ‘90 εργάζομαι 
για την ποσοτικοποίηση των στρατηγικών εκτέλεσης 
συναλλαγών. Επανειλημμένως, έχω ξαφνιαστεί από το 
γεγονός ότι, τις περισσότερες φορές, αποδεικνύεται αληθές 
το ακριβώς αντίθετο από αυτό που υποψιάζεται κανείς. Ένα 
παράδειγμα της κλασσικής θεωρίας είναι ότι υποτίθεται πως 
οι μετοχές υψηλής μεταβλητότητας πετυχαίνουν υψηλότερες 
αποδόσεις. Προς επιβεβαίωση αυτής της θεωρίας υπάρχουν 
βραβευμένα επιστημονικά μοντέλα. Πριν από πολλά 
χρόνια, εξέτασα αυτή τη θεωρία με μεγάλη προσοχή και 
διαπίστωσα ότι δεν ισχύει. Συγκεκριμένα, συνυπολόγισα τις 
100 μετοχές του S&P 500 με την υψηλότερη μεταβλητότητα 
και επανεκτίμησα την όλη κατάσταση σε τριμηνιαία βάση. 
Το υπόλοιπο του S&P 400 με χαμηλή μεταβλητότητα είχε 
σημαντικά καλύτερη απόδοση από το συνηθισμένο S&P 500, 
αν και το μοντέλο προέβλεπε το αντίθετο. Το παράδειγμα 
επιδεικνύει καθαρά το πώς μπορείτε να παραπλανηθείτε από 
ευρέως αποδεκτούς συσχετισμούς. Συνεπώς, η συμβουλή 
μου είναι η εξής: Να ελέγχετε τα πάντα και πάντοτε,  καθώς η 
καλύτερη θεωρία δεν έχει τίποτα να σας προσφέρει εκτός κι 
αν βρίσκει εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο.
TRADERS’: Τι συστήνετε στους αρχαρίους; 
Εκτός από τα βιβλία μου, θα πρότεινα το βιβλίο «Οι Μάγοι 
των Αγορών Hedge Fund» (Hedge Fund Market Wizards) του 
Jack Schwager. Εκεί θα βρείτε μια στέρεη και πρακτική βάση. 
Η μέθοδος του κάθε επενδυτή είναι ουσιαστικά προσωπική 
αλλά, σε κάθε περίπτωση, οι γνώσεις του Jack αποτελούν 
μια εξαιρετική εισαγωγή στις επενδύσεις.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τον Marko 
Graenitz. «

http://www.traders-mag.gr/
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• Straddles, το παράδειγμα του Nick Leeson
• Covered call
• Protective put
• Bull call spread
• Bull put spread (δημιουργία εισοδήματος)
• Put - call parity, προσαρμόζοντας τη φόρμουλα
• Iron Condor
• Συνδυαστικές στρατηγικές
• Οι σωστές στρατηγικές για τη σωστή αγορά
• Παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή των options, τα 5 Greeks (δ, γ, θ, v, r)
• Προστασία χαρτοφυλακίου (Hedging)

1 Επιθυμώ να γίνω μέρος της επόμενης 
γενιάς των traders, εξασκώντας τις 
επενδύσεις και το trading, 
χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και να ξεχωρίσω στον τομέα 
μου ενώ βελτιώνομαι μέρα με τη μέρα2 Επιθυμώ να μάθω να πραγματοποιώ 

συναλλαγές με μια μορφή που να εξυπηρετεί 
τον δικό μου τρόπο ζωής και τις εργασιακές 
αλλά και κοινωνικές μου υποχρεώσεις 3 Επιθυμώ να μάθω πως να παράγω επιπλέον 

εισόδημα με την ενασχόληση αυτή του trader, 
χρησιμοποιώντας επαγγελματικά εργαλεία από 
την άνεση του σπιτιού μου ή του εργασιακού 
μου χώρου

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ TRADING
TΑ OPTIONS ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
• OTC v standardised exchanges
• Πόσο ρίσκο είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε
• Ο συντελεστής beta
• Η διαδικασία επιλογής θέσης- το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε 
• Premium v Discount
• Βάση και θεωρητική τιμή των ΣΜΕ v Spot
• Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ - Futures) προς διαπραγμάτευση 
• Η έννοια του Long (Αγορά) v Short (Πώληση)
• Μόχλευση, υπολογισμός περιθωρίου ασφάλισης, mark to market
• Χρήση των διαφορετικών θέσεων σε Calls & Puts
• Παραδείγματα P&L (profit & loss), εσωτερική αξία και αξία χρόνου ΑΤΜ, 
ΙΤΜ & ΟΤΜ
• Η σημασία ενός πλάνου συναλλαγών
• Διαχείριση ρίσκου: βελτιστοποίηση του λόγου ρίσκο/απόδοση 
• Τα πιο συχνά λάθη και η τεκμαρτή μεταβλητότητα (implied volatility)
• Συστήματα Martingales

 Για περισσότερες πληροφορίες email: info@ikantartzis.com ή στο 6932 315450

http://www.ikantartzis.com/
http://www.traders-mag.es/
mailto:info@ikantartzis.com
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Τα λογικά και τα παράλογα 
της αγοράς

Jack Sch ager

» τόπος διαμονής: έα Υόρκη
» ενδιαφέροντα: Πεζοπορία, σκι, καγιάκ
» επενδυτικό ύφος: Μοτίβα διαγραμμάτων και στήριξη αντίσταση
» ίστοσελίδα: . acksch ager.com

http://www.traders-mag.gr/
http://www.jackschwager.com/
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Ο Jack Schwager είναι ένας αναγνωρισμένος ειδήμων της βιομηχανίας στον τομέα των συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και των hedge funds, καθώς και ο συγγραφέας της θρυλικής 
σειράς βιβλίων “Οι Μάγοι της Αγοράς” (Market Wizards). Επί του παρόντος, είναι συνδιαχειριστής 
χαρτοφυλακίων για την ADM Investor Services Diversified Strategies Fund. Προηγουμένως, ο κύριος 
Schwager ήταν συνέταιρος της Fortune Group, μιας λονδρέζικης συμβουλευτικής εταιρείας hedge fund, 
με ειδίκευση στη δημιουργία προσαρμοσμένων χαρτοφυλακίων hedge fund για θεσμικούς πελάτες. Η 
προγενέστερη εμπειρία του περιλαμβάνει 22 έτη ως διευθυντής έρευνας ΣΜΕ για ορισμένες από τις 
πρωτοπόρες εταιρείες της Γουόλ Στριτ. Ο κύριος Schwager είναι ενδεχομένως γνωστότερος για τις 
δημοφιλέστατες σειρές συνεντεύξεων που πήρε από τους σπουδαιότερους διευθυντές  hedge fund 
των τελευταίων 20 ετών: «Market Wizards» (1989), «The New Market Wizards» (1992), «Stock Market 
Wizards» (2001), and «Hedge Fund Market Wizards» (2012). Είναι επίσης ο συγγραφέας πολλών 
ακόμη βιβλίων. Είναι τακτικός ομιλητής σεμιναρίων και έχει κάνει διαλέξεις για μια σειρά αναλυτικών 
θεμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά των σπουδαίων επενδυτών, οι 
επενδυτικές παγίδες, τα χαρτοφυλάκια hedge fund, η διαχείριση λογαριασμών, η τεχνική ανάλυση και η 
αξιολόγηση των επενδυτικών συστημάτων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα οικονομικά από το 
πανεπιστήμιο Brown (1971).

» TRADERS’: Πώς δημιουργήσατε ένα τόσο εκτενές 
δίκτυο στην οικονομική βιομηχανία; 
Λοιπόν, πρώτα απ’ όλα, βρίσκομαι στον χώρο εδώ και πολλά 
χρόνια. Εντούτοις, δε διαθέτω και τόσο ευρύ δίκτυο. Όσον 
αφορά το πρώτο μου βιβλίο της σειράς Market Wizards, 
με βοήθησε το γεγονός ότι γνώριζα κάποιους από τους 
συνεντευξιαζόμενους επενδυτές. Επίσης, οι επενδυτές που 
μου έδιναν συνεντεύξεις μετατρεπόντουσαν συχνά σε πηγές 
νέων ιδεών για συνεντεύξεις. Επιπλέον, εργάστηκα για δέκα 
έτη ως ερευνητής  hedge fund και, μέσω αυτού του ρόλου, 
συνάντησα πολλούς διαχειριστές hedge fund. Τέλος, έως τη 
στιγμή που έγραψα το πιο πρόσφατο βιβλίο της σειράς με τον 
τίτλο «Hedge Fund Market Wizards» (2012),  διατηρούσα ως 
πλεονέκτημα το γεγονός ότι σχεδόν κάθε επενδυτής από τον 
οποίον ζητούσα συνέντευξη είχε διαβάσει τα προηγούμενα 
βιβλία μου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, τα βιβλία αυτά 
είχαν παίξει καταλυτικό ρόλο στην απόφασή τους να 
ακολουθήσουν καριέρα στις επενδύσεις.

TRADERS’: Στην εισαγωγή του τελευταίου βιβλίου 
σας «Market Sense And Nonsense» αναφέρετε: «οι 
επενδυτές είναι πράγματι οι χειρότεροι εχθροί των 
ίδιων τους των εαυτών». Γιατί ισχύει αυτό; 

Αποτελεί άμεση συνέπεια της ανθρώπινης φύσης. Για να 
παραφράσω τα λόγια του Bill Eckhardt, από τον οποίον 
πήρα συνέντευξη για το βιβλίο New Market Wizards, έχουμε 
εξελιχθεί με τρόπο που μας κάνει να επιζητούμε την άνεση 
και οι αγορές δεν ανταμείβουν εκείνους που επιλέγουν τον 
άνετο τρόπο. Μπορεί η αναβολή της ρευστοποίησης μιας 
ζημιογόνου θέσης και η κατοχύρωση των απωλειών να είναι 
πιο άνετη επιλογή από το να δώσεις περισσότερο χρόνο στη 
θέση με την ελπίδα να επανέλθει. Ωστόσο, η άνετη επιλογή 
είναι συχνά η λανθασμένη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η 
συχνή βελτιστοποίηση που κάνουν οι συστηματικοί επενδυτές 
στα συστήματά τους, ώστε η εκτέλεση συναλλαγών βάσει 
προηγούμενων δεδομένων να μοιάζει πολύ άνετη. Ωστόσο, 
αυτή η εξιδανίκευση φέρνει το σύστημα πιο κοντά σε μια 
μελλοντική αποτυχία.

TRADERS’: Μπορείτε να περιγράψετε μερικά ακόμη 
τυπικά λάθη των επενδυτών που βασίζονται σε μοτίβα 
συμπεριφοράς; 
Ένα κλασικό παράδειγμα αποτελεί το καθυστερημένο 
κυνήγι των τάσεων επειδή οι επενδυτές δεν αποδέχονται το 
ενδεχόμενο να μην εκμεταλλευτούν καθόλου τη μετακίνηση. 
Αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς αποτελεί υπόβαθρο για τη 
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δημιουργία φουσκών. ια να γίνω σαφής, δεν αναφέρομαι 
στην παρακολούθηση τάσεων, αλλά στην εκτέλεση αγορών 
αφού θα είχαν ενεργοποιηθεί κάποια συμβατικά σήματα 
τάσεων.

TRADERS’:  συμπεριφορική ρηματοοικονομική 
  αναγν ρί ει αυτές τις 

ανεπ ρκειες ενώ η υπ θεση της αποτελεσματικής 
αγορ ς     E  εν τις 
αναγν ρί ει. πομέν ς  πολλοί επεν υτές ασκο ν 
σκληρή κριτική στην E . οια είναι η ική σας 

πο η για την E ; 
Πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων κι ένα μεγάλο μέρος 
της ακαδημα κής κοινότητας των οικονομολόγων, οδηγούνται 
λανθασμένα στο συμπέρασμα ότι η  είναι ακριβής 
επειδή οι αγορές είναι δύσκολο να νικηθούν. Ωστόσο, σε 
αυτή την υπόθεση υπάρχει ένα λογικό κενό. Παρόλο που 
σε περίπτωση που η  ήταν ακριβής, οι αγορές θα ήταν 
δύσκολο να νικηθούν, το αντίστροφο μιας αληθούς δήλωσης 

δεν είναι απαραίτητα αληθές. ια παράδειγμα, όλες οι πολικές 
αρκούδες είναι λευκά θηλαστικά, αλλά δεν είναι όλα τα λευκά 
θηλαστικά πολικές αρκούδες (σκεφτείτε τα κουνέλια). Η 

 προτείνει ότι οι τρέχουσες τιμές είναι πάντα σωστές 
και ότι κάθε νέα πληροφορία απορρίπτεται αυτόματα. Και 
οι δύο αυτές διαπιστώσεις αψηφούν τόνους εμπειρικών 
στοιχείων. ίναι τουλάχιστον παράλογο να υποστηρίζεται, 
για παράδειγμα, ότι οι τιμές των διαδικτυακών επιχειρήσεων 
ήταν σωστές στην αιχμή τους κατά τις αρχές του 2000, αφού 
αυξήθηκαν κατά 600% μέσα σε 1  μήνες, παρά το γεγονός ότι 
πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δεν είχαν αποδώσει κέρδη 
ποτέ και ξόδευαν χρήματα με το τσουβάλι. ίναι σαφές ότι η 
επακόλουθη πλήρης κατάρρευση και η επιστροφή στα αρχικά 
επίπεδα τιμών σε ένα εξίσου σύντομο χρονικό διάστημα 
(όπως φαίνεται από τον ανάλογο δείκτη) δεν αντιπροσώπευε 
μια ξαφνική εισροή νέων θεμελιωδών πληροφοριών, αλλά 
αντιπροσώπευε την επιστροφή των τιμών της αγοράς στην 
πραγματικότητα.  

α υποστήριζα ότι ολόκληρη η διαδικασία της γιγαντιαίας 
ανόδου και  κατάρρευσης των τιμών επηρεάστηκε πολύ 
περισσότερο από το συναίσθημα παρά από τα θεμελιώδη.  

πίσης, μια μετακίνηση τιμής όπως η ημερήσια πτώση του 
δείκτη S&  κατά 2 % στις 1  Οκτωβρίου 1 7 θα ήταν 
ένα στατιστικά αδύνατο γεγονός εάν οι τιμές διανέμονταν 
κανονικά (όπως υποστηρίζει η υπόθεση της αποτελεσματικής 
αγοράς- ).

TRADERS’: ιατί πολλοί ακα ημα κοί εμμένουν στη 
θε ρία τ ν αποτελεσματικών αγορών; 
Ο λόγος είναι απλός, η θεωρία επιτρέπει τη δυνατότητα 
της ποσοτικοποίησης απαντήσεων σε πολλές σημαντικές 
ερωτήσεις όπως ποιό είναι το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο 
που πρέπει να διατηρείς σε κάθε επιθυμητό επίπεδο 
μεταβλητότητας; , ποια είναι η πιθανότητα για μια 
καθορισμένη κίνηση τιμών στα πλαίσια μιας δεδομένης 
χρονικής περιόδου; Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ενώ η  
επιτρέπει την απόδοση σαφών απαντήσεων, πολύ συχνά 
είναι λανθασμένες - και μερικές φορές σε υπερβολικό βαθμό 
- επειδή είναι λανθασμένες οι υποκείμενες υποθέσεις. 

TRADERS’: ι σημαίνουν λα αυτ  για τους επεν υτές 
που θέλουν να νικήσουν την αγορ ; 
Τα καλά νέα είναι ότι σημαίνει πως το να νικήσουν την 
αγορά είναι θεωρητικά εφικτό, ενώ η  θα έδειχνε ότι ο 
μοναδικός τρόπος για να νικηθεί η αγορά είναι μέσω καθαρής 
τύχης. Παρά ταύτα, αν κι εφικτό, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά η 
διάκριση μεταξύ του δύσκολου και του εφικτού από τη μία, και 
του αδύνατου από την άλλη, είναι πολύ σημαντική.

    
ισηγμένα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια. να 

εισηγμένο αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη με χαμηλό κόστος, 
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις σε 
συγκεκριμένους τομείς ή σε ολόκληρες αγορές. να  
μπορεί να συναλλαχθεί όπως μία μετοχή. Η απόδοση του 
κεφαλαίου βασίζεται στον υποκείμενο δείκτη. 

ανα α κ ς α ν   
Το άθροισμα όλων των μηνιαίων αποδόσεων (κέρδος) 
διαιρούμενο με την απόλυτη αξία του αθροίσματος όλων 
των μηνιαίων απωλειών (απώλειες), σε μια στρατηγική 
επενδύσεων. 

 
να nd, οι ευκαιρίες επένδυσης του οποίου είναι σχεδόν 

απεριόριστες (χρήση μόχλευσης, θέσεων πώλησης και 
χρηματοοικονομικών παραγώγων στις διάφορες ομάδες 
κεφαλαιακών αγαθών). 

ανα α  
Κέρδος με προσαρμοσμένο ρίσκο. Πρώτον, το επιτόκιο άνευ 
ρίσκου αφαιρείται από την απόδοση που έχει επιτευχθεί. 
Η υπόλοιπη αξία διαιρείται με τη μεταβλητότητα μόνο των 
καθοδικών μετακινήσεων.

τ ν κ  ό

http://www.traders-mag.gr/
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TRADERS’: Στο βιβλίο σας 
αναφέρεται επίσης ότι, πολλές 
φορές, η συμβουλή των ειδικών 
δεν είναι τόσο καλή όσο νομίζουν 
πολλοί. Τι στοιχεία έχετε για αυτό;  
Μια εξαιρετική εμπειρική απόδειξη είναι 
το γεγονός ότι εάν πάρετε ολόκληρη την 
βιομηχανία συγγραφής οικονομικών 
ημερήσιων δελτίων και μετατρέψετε 
τις συστάσεις σε χαρτοφυλάκια, 
όπως έκανε το Hulbert Digest, θα 
διαπιστώσετε ότι, κατά μέσον όρο, 
έχουν υποτιμήσει σημαντικά τη 
συμπεριφορά του δείκτη S&P σε κάθε 
μια από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. 
Η ίδια δήλωση θα ίσχυε κι αν επιλέγατε 
μόνο τους κορυφαίους σε αποδόσεις 
της τάξης του δεκατημορίου κατά τις 
προηγούμενες περιόδους των τριών ή 
των πέντε ετών, για κάθε επερχόμενο 
έτος.

TRADERS’: Τι μπορούν να 
κάνουν οι συναλλασσόμενοι και 
οι επενδυτές για να ξεπεράσουν 
όντως την αγορά με υψηλό βαθμό 
πιθανότητας; 
Εάν υπονοούσα ότι κάτι τέτοιο 
αποτελεί λογική προσδοκία για τους 
περισσότερους, θα πρόσφερα στους 
αναγνώστες σας μια πολύ κακή 
υπηρεσία. Η αλήθεια είναι ότι μόνο ένα 
μικρό ποσοστό ατόμων έχει το ταλέντο 
να ξεπεράσει τις αγορές, κι από 
αυτούς, μόνο ένα ελάχιστο μέρος θα 
το καταφέρει με αυτό που ονομάσατε 
«υψηλό βαθμό πιθανότητας». Η 
απάντηση στο τι μπορούν να κάνουν 
οι επενδυτές και οι συναλλασσόμενοι 
για να βελτιώσουν τις πιθανότητες 
επιτυχίας αποτελεί ένα μεγάλο μέρος 
του περιεχομένου των βιβλίων μου. 
Δεν βλέπω πώς μπορώ να δώσω μια 
απάντηση μέσα σε μερικές προτάσεις. 

TRADERS’: Πολλές μελέτες 
έχουν δείξει ότι μόνο ένα μέρος 
του συνόλου των επενδυτών είναι 

Σχεδιάζουμε τις ενδοημερήσιες αποδόσεις την ημέρα της σύστασης του Cramer. Οι τιμές 
είναι βασισμένες σε καταγεγραμμένες συναλλαγές του αρχείου δεδομένων  ITCH του 
NASDAQ, το οποίο περιλαμβάνει συναλλαγές εκτός ωραρίου στον INET. Το δείγμα μας 
αποτελείται από τις 382 μετοχές με τουλάχιστον μία συναλλαγή στα δεδομένα του ITCH, 
πριν από τις 6 μμ, την ημέρα της σύστασης. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιπροσωπεύουν 
ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης.

Πηγή: Engelberg / Sasseville / Williams (2010), Market Madness?

The Case of Mad Money, published in Management Science 02/2011.

Δ1) Μετακίνηση της αγοράς πριν και μετά από τις συστάσεις του Jim 
 Cramer 

Σχεδιάζουμε σωρευτικές ανώμαλες αποδόσεις (cumulative abnormal returns - CAR) 
σύμφωνα με τις συστάσεις του Cramer, τη στιγμή του συμβάντος, όπου η ημέρα 0 είναι 
η ημέρα της σύστασης. Η ανώμαλη απόδοση σε μια δεδομένη ημέρα υπολογίζεται 
ως η απόδοση της μετοχής μείον την ισοσταθμισμένη απόδοση του αντίστοιχου 
χαρτοφυλακίου. Ο αριθμός βασίζεται σε ολόκληρο το δείγμα που αποτελείται από τις 333 
συστάσεις αγοράς των μετοχών. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιπροσωπεύουν ένα 95% 
διάστημα εμπιστοσύνης.

Πηγή: Engelberg / Sasseville / Williams (2010), Market Madness?

The Case of Mad Money, published in Management Science 02/2011.

Δ2) Μοτίβα αποδόσεων των συστάσεων 
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για να προβλέψει την πιθανή θέση 
κατάληξης της μπίλιας), ενώ οι 
αγορές μπορούν να νικηθούν με την 
εφαρμογή μιας άριστης στρατηγικής 
συναλλαγών. Αλλά, και πάλι, μόνο μια 
μειοψηφία επενδυτών θα το καταφέρει. 
Στις αγορές ανταγωνίζεστε ενάντια 
πολλών σπουδαίων συμμετεχόντων, 
πολλοί εκ των οποίων υποστηρίζονται 
από τεράστιους πόρους. Δεν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι μόνο μια 
μειοψηφία θα γνωρίσει επιτυχία. Όμως 
αυτό ισχύει και για πλήθος άλλων 
επαγγελμάτων.

TRADERS’: Συζητώντας για 
την ανάλυση μιας στρατηγικής 
επένδυσης σε ένα fund, πώς 
μπορούν οι επενδυτές να 
αξιολογήσουν το ρίσκο όσο το 
δυνατόν καλύτερα; Επίσης, ποια 
είναι η διαφορά στην ανάλυση 
στρατηγικών για επενδύσεις σε 
αγορές με ή χωρίς ρευστότητα;

Πολλοί επενδυτές κάνουν το λάθος να αξιολογούν το ρίσκο 
ενός fund από τη μεταβλητότητά του. Αυτή η προσέγγιση 
μπορεί να προσφέρει μια γενική εκτίμηση του ρίσκου για ένα 
fund που συναλλάσσεται βάσει μιας στρατηγικής με ιδιαίτερα 
μεγάλη ρευστότητα, η οποία δεν εξαρτάται από μια αγορά 
που κινείται προς μια κατεύθυνση (για παράδειγμα, ΣΜΕ 
ή FX funds). Ωστόσο, πολλές στρατηγικές υπόκεινται σε 
σποραδικό ρίσκο κι όχι σε ένα συνεχές ρίσκο μεταβλητότητας. 
Για παράδειγμα, στρατηγικές που ποντάρουν στην μείωση 
της μεταβλητότητας ή στρατηγικές που παίρνουν πιστωτικό 
ρίσκο ή ρίσκο μικρότερης ρευστότητας συνήθως βιώνουν 
μεγάλες περιόδους ομαλής απόδοσης (η οποία συγχέεται 
τυπικά με χαμηλό ρίσκο). Ωστόσο, αυτές οι στρατηγικές 
είναι επιρρεπείς σε μεγάλες απώλειες στην περίπτωση ενός 
δυσμενούς γεγονότος, το οποίο μπορεί να συμβεί κάθε πέντε 
έως επτά έτη. Συνεπώς, ένα πιστωτικό fund μπορεί να μοιάζει 
χαμηλού ρίσκου μέχρις ότου λάβει χώρα ένα πιστωτικό 
γεγονός, και τότε γίνεται εξαιρετικά υψηλού ρίσκου. Ομοίως, 
η προγενέστερη συμπεριφορά ενός fund που ποντάρει σε 
μείωση της  μεταβλητότητας μπορεί να το παρουσιάζει ως 
χαμηλού ρίσκου, αλλά στην περίπτωση ενός ξεπουλήματος 
της αγοράς, μπορεί να οδηγηθεί σε επιταχυνόμενες απώλειες 
καθώς όσο αυξάνονται οι απώλειες, αυξάνεται και η έκθεση. 
Οι επενδυτές πρέπει να καταλάβουν ότι το ρίσκο σε αυτές τις 

μακροπρόθεσμα κερδισμένο. Έχετε μια εξήγηση για 
αυτό; 
Ναι, επειδή, όπως είπα, οι αγορές είναι πολύ δύσκολο να 
νικηθούν. Κατ’ αρχάς, εάν δεν έχεις ένα αληθινό πλεονέκτημα 
ως προς τις ικανότητές σου, η αποτυχία σου είναι εγγυημένη 
λόγω των εξόδων συναλλαγής. Χωρίς το πλεονέκτημα της 
επενδυτικής δεινότητας, είναι σα να παίζεις ρουλέτα όπου 
η πιθανότητα να κερδίσεις είναι μικρότερη από 50% και 
όσο περισσότερο παίζεις, τόσο πιθανότερο είναι να χάσεις. 
Εντούτοις, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Η ρουλέτα 
είναι αδύνατο να νικηθεί με οποιαδήποτε στρατηγική 
πονταρίσματος (εκτός από εκείνη που χρησιμοποιεί τη 
Νευτώνεια φυσική και έναν 
μικροσκοπικό υπολογιστή 

Σχεδιάζουμε τον κύκλο εργασιών των μετοχών, ο οποίος ορίζεται ως ο συναλλασσόμενος 
όγκος δια τις διαθέσιμες μετοχές. Ο αριθμός αποτελείται από 351 μετοχές. Οι διακεκομμένες 
γραμμές αντιπροσωπεύουν ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης.

Πηγή: Engelberg / Sasseville / Williams (2010), Market Madness?

The Case of Mad Money, published in Management Science 02/2011.

Δ3) Κύκλος εργασιών πριν και μετά από τις συστάσεις 

ςυγγραφέας: Jack D. Schwager
χρον. Έκδοσης: 1. Edition 
(07.12.12)
ςχήμα: 17x24
ISBN: 978-1118494561
ςελίδες: 344
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λόγω των προσωρινών απωλειών. Εάν υπήρχε μια απλή 
προσέγγιση που να παρήγαγε σταθερά κέρδη, χωρίς 
εκτενείς περιόδους αρνητικών αποδόσεων για τις μετοχές, 
θα την επέλεγε πολύς κόσμος με αποτέλεσμα να έχανε 
την αποτελεσματικότητά της. Επενδυτικές προσεγγίσεις 
με ιδιαίτερα υψηλή αναλογία απόδοσης/ρίσκου ενέχουν 
συνήθως κάποιο επίπεδο πολυπλοκότητας ή έμφυτης 
ικανότητας διαπραγμάτευσης, η οποία αποτελεί απλά ένα 
άλλο τύπο πολυπλοκότητας. 

TRADERS’: Πολλά βιβλία συστήνουν ένα 
μακροπρόθεσμο χαρτοφυλάκιο να είναι ιδιαίτερα 
διαφοροποιημένο. Ωστόσο, μερικοί πετυχημένοι 
επενδυτές, από τους οποίους έχετε πάρει 
συνέντευξη, παράγουν κέρδη μέσω συμπυκνωμένων/
συγκεντρωμένων χαρτοφυλακίων με λίγες θέσεις. 
Πρόκειται για αντίφαση; 
Καθόλου. Υπάρχουν πολλές αντιτιθέμενες επενδυτικές 
μέθοδοι που είναι κερδοφόρες. Έχω πάρει συνέντευξη 

στρατηγικές συχνά δεν απεικονίζεται 
από προηγούμενες αποδόσεις 
επειδή μπορεί να μην έχει λάβει χώρα 
κάποιο δυσμενές γεγονός στην έως 
τότε πορεία. Συνεπώς, οι επενδυτές 
οφείλουν να κατανοήσουν το εν δυνάμει 
ρίσκο μιας στρατηγικής κι όχι αυτά που 
παρουσιάζονται από προηγούμενες 
καταστάσεις.

TRADERS’: Ποια είναι τα ιδιαίτερα 
(κρυφά) ρίσκα της στρατηγικής 
πώλησης δικαιωμάτων εκτός του 
χρηματικού τους ισοδύναμου (out-
of-the-money options)? 
Αυτές οι στρατηγικές θα αποφέρουν 
χρήματα ουσιαστικά σε κάθε μήνα 
επειδή, ανεξάρτητα από το εάν η 
αγορά κινείται ανοδικά ή καθοδικά, 
θα συλλέξουν την καθαρή τιμή του 
δικαιώματος, εκτός κι αν η αγορά 
έχει μια μεγάλη κίνηση τιμών. Όσο 
περισσότερο εκτός του χρηματικού 
τους ισοδύναμου είναι τα δικαιώματα 
που πωλούνται, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για 
κέρδη. Ωστόσο, εάν λάβει χώρα μια δυσμενής κίνηση τιμών, 
το δέλτα αυτών των δικαιωμάτων θα αυξηθεί εντυπωσιακά. 
Συνεπώς, ένα δικαίωμα που μπορεί να ξεκίνησε χάνοντας 
μια μονάδα κατά τη μετακίνηση δέκα μονάδων στην αγορά, 
μπορεί να φτάσει στο σημείο να χάνει δέκα μονάδες κατά 
τη μετακίνηση δέκα μονάδων στην αγορά - μια δεκαπλάσια 
αύξηση σε έκθεση.

TRADERS’: Πολλοί επενδυτές ακολουθούν την αρχή 
KISS (keep it simple, stupid). Είναι πράγματι δυνατόν 
να εκτελεί κανείς συναλλαγές με σχετικά απλές 
προσεγγίσεις; 
Και ναι και όχι. Μερικές απλές προσεγγίσεις μπορούν να 
αποφέρουν χρήματα με την πάροδο του χρόνου, αλλά 
συνήθως με εκτενείς περιόδους αρνητικών αποδόσεων για 
τις μετοχές. Ακόμα κι αν προσεγγίσεις αυτού του είδους 
λειτουργήσουν μακροπρόθεσμα, οι περισσότεροι επενδυτές 
θα το έβρισκαν δύσκολο να εμμείνουν στην προσέγγιση 

Το γράφημα απεικονίζει το 25% των περιόδων των είκοσι ετών με τις χαμηλότερες και 
με τις υψηλότερες αποδόσεις του  S&P 500. Ακολουθώντας τις χαμηλότερες αποδόσεις, 
ο δείκτης πέτυχε ρυθμούς απόδοσης μεταξύ του 15% και 16% ανά έτος για τα επόμενα 
πέντε, δέκα, 15 και 20 έτη. Σε αντίθεση, ακολουθώντας τις υψηλότερες αποδόσεις, ο 
δείκτης κατόρθωσε να αυξηθεί μόνο μεταξύ 4% και 8% ανά έτος για τα επόμενα πέντε, 
δέκα, 15 και 20 έτη - μια τεράστια διαφορά σε αποδόσεις.

Πηγή: Schwager, Jack (2013), Market Sense and Nonsense (p. 62), John Wiley & Sons, Inc.

Δ4) Υψηλές αποδόσεις μετά από μακροχρόνιες άνυδρες περιόδους 

Οι πετυχημένοι επενδυτές αναπτύσσουν τη δική 
τους προσέγγιση.
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τόσο από γνήσιους οπαδούς της τεχνικής ανάλυσης, όσο 
και από γνήσιους οπαδούς της θεμελιώδους ανάλυσης. Και 
οι δυο ομάδες περιφρονούσαν την αντίθετη προσέγγιση, 
όμως όλοι τους ήταν πετυχημένοι. Ομοίως, έχω πάρει 
συνέντευξη από επενδυτές με ευρέως διαφοροποιημένα 
χαρτοφυλάκια και από άλλους με ιδιαίτερα συμπυκνωμένα 
χαρτοφυλάκια. Καμία από αυτές τις προσεγγίσεις δεν είναι 
λάθος ή σωστή εξ’ ορισμού. Η κάθε μια μπορεί να αποβεί 
αποτελεσματική για τον κατάλληλο επενδυτή. Ωστόσο, 
ο επενδυτής με συμπυκνωμένο χαρτοφυλάκιο πρέπει 
να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου 
σε σχέση με τον επενδυτή με ευρέως διαφοροποιημένο 
χαρτοφυλάκιο.

TRADERS’: Από την εμπειρία σας, τι πρέπει να 
διαθέτουν οι επενδυτές για να γίνουν οι συναλλαγές 
τους πραγματικά επικερδείς; 
Θα πω και πάλι ότι έχω γράψει βιβλία που δίνουν απαντήσεις 

σε αυτή την ερώτηση. Ακόμη και η σύντομη περίληψή μου 
απαιτεί δυο ωριαίες διαλέξεις για να μεταβιβαστεί πλήρως. 
Ωστόσο, η συντομότερη απάντηση θα έλεγε ότι τα δύο πλέον 
κρίσιμα γνωρίσματα είναι η πειθαρχία και η ευελιξία ως προς 
την αλλαγή άποψης.

TRADERS’: Εάν έπρεπε να ονομάσετε ένα πράγμα 
το οποίο διαχωρίζει τους πετυχημένους από τους 
αποτυχημένους επενδυτές, ποιο θα ήταν αυτό; 
Οι πετυχημένοι επενδυτές βρίσκουν μια μεθοδολογία που 
ταιριάζει με την προσωπικότητά τους. 

TRADERS’: Πολλές από τις συνεντεύξεις σας δείχνουν 
ότι οι πετυχημένοι επενδυτές δεν έχουν ως κύριο 
στόχο την απόκτηση χρημάτων. Ποιο είναι το αληθινό 
κίνητρό τους; 
Πιστεύω ότι απολαμβάνουν την πρόκληση. Είναι σχεδόν σαν 
παιχνίδι γι’ αυτούς. Η αλήθεια είναι ότι αν προσέξετε τη γλώσσα 

που χρησιμοποιούν οι επενδυτές στις 
συνεντεύξεις μου θα δείτε όλα τα είδη 
των αναλογιών με ενός είδους παιχνίδι, 
όπως είναι η σύγκριση των αγορών 
με ένα τρισδιάστατο παιχνίδι σκακιού 
ή με ένα παζλ των 10.000 κομματιών, 
στο οποίο συνεχώς προστίθενται νέα 
κομμάτια.

TRADERS’: Υπάρχει αφθονία 
λιγότερο και περισσότερο 
σοβαρών δελτίων αγοράς, 
ενημερωτικών δελτίων κ.ά. Η 
ερώτηση που θέτουν πολλοί 
επενδυτές στον εαυτό τους είναι η 
εξής: γιατί κάποιος να προσφέρει 
τέτοιες υπηρεσίες έναντι αμοιβής 
όταν μπορεί να βγάλει πακτωλό 
χρημάτων εκτελώντας συναλλαγές 
(εάν όσα προτείνει είναι τόσο 
σωστά όσο ευαγγελίζεται); 
Λοιπόν, όπως έχω ήδη πει, η βιομηχανία 
οικονομικών ενημερωτικών δελτίων 
δεν ανταποκρίνεται στις αγορές όσο 
θα έπρεπε. Αν και υπάρχουν φωτεινές 

Αυτό το ρεκόρ φαινόταν άριστο για πολύ καιρό: μια σταθερή αύξηση με χαμηλή 
μεταβλητότητα. Η υποκείμενη στρατηγική συνίσταται στην πώληση δικαιωμάτων εκτός 
του χρηματικού τους ισοδύναμου. Στο τέλος του 2007, υπήρξε ένα ακραίο γεγονός 
στην αγορά που ανάγκασε τη στρατηγική να υποστεί μια τεράστια απώλεια - χωρίς μια 
λεπτομερή ανάλυση της επενδυτικής προσέγγισης συναλλαγών θα ήταν αδύνατον να 
ειδωθεί το υφιστάμενο ρίσκο προηγουμένως.

Πηγή: Schwager, Jack (2013), Market Sense and Nonsense (p. 92), John Wiley & Sons, Inc.

Δ5) Κρυφοί κίνδυνοι 

Οι περισσότερες απλές στρατηγικές επένδυσης δε 
διαθέτουν καλή αναλογία ρίσκου/ανταμοιβής.

http://www.traders-mag.gr/


33

Πρακτίκες εμΠείρίες

65

ας  ό    ας ς να  1  
ε ν νας ν ς  α κα α α 

α ς  α  κ ς  α  ν 
 κα α ς   α  α ό   α α  

όν  α ό ν α α όν   ς ς  1  α 
α α  ε ν   ς ς να  α  

α ό  κα   ς ς ό  ς  
κα α ς α ς   να   ανό  

ό  ς ς α ό α ς α ό ν α  
ν 1   ς  κα α ς α ς 

κ α  ν  κα α ς ς α  α ν ς  
ν  ό   α α  κα α ς α ς 

α να  ν  ό  ν  α να ακ α  
νός κα    ς ς  α 5   

 ς ς ό  ς  κα α ς 
α ς   ς  κα α ς α ς 

όκ α  να  α α α α 2    
5   1 ς ς κα α ς    ς 
α ν  α  κ ν ν  α   α κ  

 να α  α  α κ  α να 
κα  α ν κ  α α α α

ε ς ςεξαιρέσεις, τα εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν μπορείς 
να διακρίνεις αυτούς που θα κάνουν ορθές μελλοντικές 
προβλέψεις με βάση προηγούμενες προβλέψεις.

TRADERS’: μφ να με την εμπειρία σας  τι ποσοστ  
παρ νομ ν   λαμ νει ώρα; 
Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα, αλλά δε νομίζω ότι πρόκειται 
για μεγάλο πρόβλημα. 

TRADERS’: πορείτε να περιγρ ετε την προσ πική 
σας επεν υτική προσέγγιση; 
Πρώτον, θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν θεωρώ τον εαυτό 
μου Μάγο των Αγορών. πίσης, οποιοδήποτε επενδυτικό 
στιλ κι αν ακολουθώ μπορεί να μην είναι το κατάλληλο για 
άλλους. Όση σημασία κι αν έχει, θα σας πω ότι προτιμώ δύο 
τύπους συναλλαγών: 1) μακροπρόθεσμες συναλλαγές που 
εφαρμόζονται με κινήσεις διακιωμάτων εντός του χρηματικού 
τους ισοδύναμου (I ) - η χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης 
περιορίζει τη μέγιστη απώλεια και μπορεί να αντικαταστήσει 
την ανάγκη για ένα sto , ενώ η χρήση μακροπρόθεσμων 
δικαιωμάτων προαίρεσης μετριάζει τη μέση μηνιαία απώλεια 
χρόνου για τη διάρκεια ζωής της θέσης. 2) βραχυπρόθεσμες 
συναλλαγές που βασίζονται σε διαγραμματικά μοτίβα, οι 
οποίες συνοδεύονται πάντα από ένα sto  που καθορίζει την 
κατά προσέγγιση μέγιστη απώλεια.

TRADERS’: εκινήσατε να παίρνετε αυτές τις 
συνεντε εις με την αρ ική σκέ η να ε ελι θείτε ο 
ί ιος σε επαγγελματία επεν υτή; 
Δε νομίζω ότι το να γίνω επαγγελματίας επενδυτής υπήρξε 
ποτέ ο προσωπικός μου στόχος, αλλά είναι βέβαιο ότι ήθελα 
να γίνω καλύτερος επενδυτής, και πίστευα ότι η διενέργεια 
των συνεντεύξεων θα βοηθούσε σε αυτό. Το εγχείρημα 
με γοήτευε και υπό την έννοια της ευχαρίστησης που θα 
μου πρόσφερε. Ωστόσο, από νωρίς διαπίστωσα ότι μου 
έλειπε το έμφυτο ταλέντο και το συναισθηματικό υπόβαθρο 
για να γίνω σπουδαίος επενδυτής. ίναι όπως και στο 
τρέξιμο: οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να βγάλουν 
έναν μαραθώνιο εφόσον υποδείξουν προσήλωση και 
εξασκηθούν επαρκώς. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό ποσοστό 
διαθέτει τις φυσικές ικανότητες για να τρέξει με παγκοσμίως 
ανταγωνιστικές ταχύτητες. Δε νομίζω ότι διαθέτω τις 
έμφυτες ικανότητες για να διακριθώ στις επενδύσεις. 
Στην πραγματικότητα, γνωρίζω ότι μερικά από τα βασικά 
γνωρίσματά μου είναι ακατάλληλα για να οδηγήσουν σε 
επενδυτικές επιτυχίες. ια παράδειγμα, η υπομονή είναι 
πολύ σημαντική αρετή για τις επενδύσεις, αλλά εγώ είμαι 
από τη φύση μου πολύ ανυπόμονος. Ωστόσο, από το 

κέρδος που προέκυψε από τις συνεντεύξεις μου και από την 
εκτενή εμπειρία μου στις αγορές κατάφερα τουλάχιστον να 
παράξω ένα καθαρό κέρδος από τις επενδύσεις.

TRADERS’: π ρ ει κ τι στον κ σμο της οικονομίας 
που θα επιθυμο σατε να αλλ ετε ε ν μπορο σατε; 

αι, θα επιθυμούσα να δω τους νομοθέτες να στρέφουν την 
προσοχή τους στην πάταξη των δόλιων διευθυντών και των 
δόλιων επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι είναι παρωδία το γεγονός 
ότι η artha Stewart πηγαίνει στη φυλακή για την τοποθέτηση 
μιας συναλλαγής βάσει εσωτερικής πληροφόρησης, ενώ 
γενικοί διευθυντές και άλλοι ανώτεροι διοικητικοί, οι δόλιες 
ενέργειες των οποίων αποτέλεσαν καταλύτη για την κρίση 
του 200  που κόστισε τρις δολαρίων σε επενδυτές ανά τον 
κόσμο, διαφεύγουν με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και 
χωρίς ούτε ένας από αυτούς να μπει για έστω και μια μέρα 
στη φυλακή. Κάτι άλλο που με βγάζει έξω από τα ρούχα μου 
είναι όταν το κοινό και ο Τύπος παραπονιούνται για εκείνους 
που πουλάνε μετοχές και φέρνουν στο φως τα παραπτώματα 
των δόλιων επιχειρήσεων, αντί να συνειδητοποιήσουν 
ότι υποδεικνύοντας τους, κάνουν χάρη στους επενδυτές. 
Πιστεύω ότι αυτό το ρίξιμο της ευθύνης σε όσους πουλάνε 
μετοχές κι όχι στους ανέντιμους αυτουργούς αποτελεί την 
επιτομή της άγνοιας.«
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50 χρόνια επενδυτικής πείρας

Larry Williams

Ο Larry Williams, η καριέρα του οποίου έχει διάρκεια 50 ετών, είναι από τους πιο πετυχημένους και 
γνωστούς επενδυτές παγκοσμίως. Το 1987 κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα εκτέλεσης συναλλαγών 
ΣΜΕ Robbins Trading (Robbins Trading Company World Championship in futures trading) όταν σε 
διάστημα δώδεκα μηνών μετέτρεψε ένα κεφάλαιο των $10.000 σε $1.1 εκατομμύρια. Ο Larry Williams 
έχει αναπτύξει διάφορους γνωστούς δείκτες όπως τον Williams %R ή τον Ultimate Oscillator. Έχει 
γράψει έντεκα βιβλία, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε δώδεκα διαφορετικές γλώσσες. Σπουδαίοι 
επενδυτές όπως ο DeMark και ο Andrea Unger έχουν παρευρεθεί στα σεμινάριά του. Πριν από τις 
μεγαλύτερες επενδυτικές επιτυχίες του συμμετείχε ενεργά και στην πολιτική, θέτοντας δύο φορές 
υποψηφιότητα για τη θέση του γερουσιαστή στη Μοντάνα. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει συνολικά 76(!) 
μαραθώνιους στη ζωή του, αποδεικνύοντας τα εντυπωσιακά επίπεδα αντοχής του. Σήμερα, ο Larry 
Williams ζει στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, από όπου έδωσε τηλεφωνική συνέντευξη στον Marko 
Graenitz σχετικά με τις επενδύσεις και τη ζωή του.  

» TRADERS :́ Χαιρόμαστε που είμαστε σε θέση να 
κάνουμε αυτή την συνέντευξη μαζί σας. Πού ακριβώς 
βρίσκεστε τώρα και πώς είστε; 
Williams: Είμαι καλά, ευχαριστώ. Χαίρομαι επίσης που 
συνομιλώ μαζί σας. Τώρα μένω στις παρθένες νήσους, σε 
ένα παραθαλάσσιο σπίτι που διατηρώ, το οποίο βρίσκεται 
κοντά στον τόπο διαμονής και εργασίας πολλών φίλων μου 
από τον κόσμο των επενδύσεων. Είμαστε σαn μια μικρή 
οικογένεια, και μπορώ ειλικρινά να πω ότι ζω το όνειρό μου.

TRADERS :́ Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια; 
Williams: Οι επενδύσεις είναι κάτι το σπουδαίο, κι όχι μόνο 
από οικονομικής άποψης. Οι επενδύσεις είναι η ίδια μου η 
ζωή. Φυσικά, το να είσαι πετυχημένος ως επενδυτής και το 
να μην πρέπει να ανησυχείς για τα χρήματα βοηθάει πολύ. 

Υπό αυτή την έννοια, οι επενδύσεις δε διαφέρουν από άλλα 
επαγγέλματα. Λέγοντας ότι «οι επενδύσεις είναι η ίδια μου η 
ζωή» σημαίνει επίσης ότι μπορώ πλέον να χρησιμοποιώ το 
διαδίκτυο για να ασχοληθώ περισσότερο με την εκπαίδευση 
άλλων νέων επενδυτών, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύω 
όλη την ώρα. Ξέρετε, οι νέοι επενδυτές είναι συνήθως πολύ 
επιθετικοί και πιστεύουν σε όλα όσα ακούνε. Αυτός είναι ο 
λόγος που η εκπαίδευση έχει εξαιρετική σημασία, αν και οι 
περισσότεροι επενδυτές πρέπει εν μέρει να βιώνουν την 
αποτυχία από μόνοι τους.

TRADERS :́ Εσείς βιώσατε ανάλογες αποτυχίες 
στην αρχή της καριέρας σας ή υπήρξατε εξ’ αρχής 
πετυχημένος;
Williams: Φυσικά, έχω κάνει πολλά λάθη και έχω επίσης 
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χάσει πολλά χρήματα. Και εκείνα ήταν πραγματικά μεγάλα 
λάθη. Από αυτή την άποψη, δεν ήμουν διαφορετικός από τους 
περισσότερους αρχαρίους. Αλλά υπάρχει ένας θαυμάσιος 
τρόπος για να εκμεταλλευτείς αυτά τα λάθη: Μπορείς να 
διδαχθείς από αυτά. Και αυτό ακριβώς είναι το κλειδί – να 
μαθαίνεις και να βελτιώνεσαι διαρκώς.

TRADERS : ετε ιώσει τη μετ αση απ  τ   
 στην ηλεκτρονική εκτέλεση συναλλαγών. σο 

σκολο ήταν αυτ  για εσ ς; 
 Δεν ήταν βεβαίως εύκολο. Όποιος έχει κάνει τη 

μετάβαση από το oor trading στην οθόνη θα σας πει το ίδιο. 
Πρέπει να διανύσεις μια περίοδο προσαρμογής. Ορισμένες 
στρατηγικές απλά παύουν να είναι αποτελεσματικές, αλλά 
στη θέση τους ανοίγονται νέες μέθοδοι. Μου πήρε περίπου 
έξι χρόνια για να την ολοκληρώσω και να φτάσω στο σημείο 
να χρησιμοποιώ τον υπολογιστή με επιτυχία.

TRADERS : ώς λο αυτ  έ ει αλλ ει τις εκτελέσεις 
συναλλαγών και το επεν υτικ  περι λλον γενικ τερα; 

ιο συγκεκριμένα  ρίσκετε την ηλεκτρονική εκτέλεση 
συναλλαγών καλ τερη  παρ  τις αρ ικές υσκολίες; 

 ια χρόνια, είχα αναθέσει την ευθύνη για όλες τις 
εντολές μου σε έναν φίλο μου μπρόκερ, και το oor trading 
είχε οδηγήσει στην ανάπτυξη στενών προσωπικών επαφών. 
Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές τα έχουν αλλάξει όλα αυτά και, 
όπως πολλοί άλλοι, ένιωσα ότι έπρεπε να παλέψω ο ίδιος 
για τον εαυτό μου ακόμη περισσότερο. Και πάλι, πιστεύω ότι 
τώρα είναι καλύτερα. Ο μόνος υπεύθυνος για τις συναλλαγές 
του κάθε επενδυτή είναι ο ίδιος του ο εαυτός, κι όχι κάποιος 
μπρόκερ – έστω και μερικώς. Ωστόσο, αυτό που μου λείπει 
είναι οι προσωπικές επαφές και συζητήσεις, με άλλα λόγια, η 
όλη ατμόσφαιρα.

TRADERS : ε ποιές αγορές επεν ετε σήμερα; 
 ξακολουθώ να επικεντρώνομαι στα συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜ ) επί εμπορευμάτων. υσικά, 
οι τεχνικές μου βρίσκουν εφαρμογή και σε άλλες αγορές. 

πιπλέον, τώρα είμαι ενεργός και ως διαχειριστής κεφαλαίων 
σε επενδύσεις επί μετοχών. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα 
απασχόληση, και υπάρχουν κάποιοι φίλοι που εργάζονται 
εδώ κοντά και διαχειρίζονται κεφάλαια δισεκατομμυρίων 
δολαρίων.  

TRADERS : ετικ  με συναλλαγές επί 
συναλλ γματος; 

 Στις συναλλαγές επί συναλλάγματος ( ore ), οι 
προμήθειες είναι πολύ υψηλές και θεωρώ ότι η αγορά είναι 
πάρα πολύ αδιαφανής. Αυτό μπορεί να ηχεί περίεργο, αλλά 
πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα με τα ΣΜ  

όπου τα έξοδά μου για έναν ολοκληρωμένο κύκλο (αγοράς και 
πώλησης) είναι λιγότερα από πέντε δολάρια. Αυτό είναι απλά 
αξεπέραστο. Στις συναλλαγές ore  πληρώνω τουλάχιστον 
ένα i , ανάλογα με το συναλλαγματικό ζεύγος, άρα, 
τουλάχιστον δύο για έναν ολοκληρωμένο κύκλο. κτός αυτού, 
υπάρχει το πρόβλημα ότι όλη η διαδικασία πραγματοποιείται 
κατ  εκτίμηση και κανένας δεν μπορεί να πει ποια ακριβώς 
είναι η τιμή. Αυτό σημαίνει ότι δε θα εκτελεστούν εντολές και 
δε γνωρίζεις αν κάτι πηγαίνει στραβά. ν πάση περιπτώσει, 
απλά αισθάνομαι άβολα με όλο αυτό.  

TRADERS : ιατί πολλοί επεν υτές εκτιμο ν τι 
ι ιαίτερα η αγορ   είναι κατ λληλη για εκτέλεση 
συναλλαγών; 

 οιπόν, στην αγορά ore  παρατηρούνται οι 
μεγαλύτερες δυνατές μοχλεύσεις, 1:100 και περισσότερο. 
Όπως είναι φυσικό, αυτό προσελκύει πολλούς ιδιώτες 
επενδυτές και μπορεί να αποτελέσει καλή ευκαιρία 
επένδυσης για κάποιον με μικρό αρχικό κεφάλαιο. εβαίως, 
κάθε επενδυτής ore  πρέπει να γνωρίζει απόλυτα τους 
κινδύνους που συνδέονται με τη δυνατότητα μόχλευσης. 
Το περιθώριο ασφαλείας είναι επικίνδυνο, ιδιαίτερα από τη 
στιγμή που αυτός ο τρόπος εκτέλεσης συναλλαγών είναι από 
τη φύση του επικίνδυνος.

TRADERS : πορείτε να μας πείτε για τη ασική σας 
φιλοσοφία εκτέλεσης συναλλαγών; 

 Δεν βλέπω τον εαυτό μου ως τεχνικό επενδυτή, 
αλλά ως επενδυτή υπό προ ποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα 
στησίματά μου οργανώνονται γύρω από ορισμένες τέτοιες 
προ ποθέσεις. ια παράδειγμα, εάν η μακροοικονομική μου 
ανάλυση δείξει ότι η αγορά είναι πολύ πιθανό να αρχίσει άλλη 
μια ανοδική μετακίνηση, τότε θα επιλέξω το στήσιμό μου, τη 
διαχείριση της θέσης μου και τα τεχνική κριτήρια αναλόγως 
και θα τα προσαρμόσω σε αυτό το σενάριο. ρα ξεκινάω από 
τη συνολική εικόνα κι έπειτα κατευθύνω την ανάλυσή μου σε 
ένα μικρότερο χρονικό πλαίσιο, στο οποίο λαμβάνουν χώρα 
οι συναλλαγές μου. Κατ  αυτόν τον τρόπο, κατορθώνω να 
δουλεύω πάντα με, λίγο έως πολύ, παρόμοια εργαλεία, αλλά 
να προσαρμόζω τα δεδομένα σε αυτά σύμφωνα με τη φάση 
της αγοράς. Μια πολύ συγκεκριμένη μέτρηση ενός δείκτη σε 
μια ανοδική αγορά μπορεί να έχει μια απολύτως διαφορετική 
σημασία από ό,τι σε μια καθοδική. ρα, το πιο σημαντικό 
πράγμα είναι πάντα το υφιστάμενο πλαίσιο μέσα στο οποίο 
οι επενδυτές αξιολογούν τους δείκτες.

TRADERS : ίναι υνατ ν να ποσοτικοποιηθεί αυτ  
και να ρησιμοποιηθεί ς αυτ ματο μοντέλο εκτέλεσης 
συναλλαγών; 

 Δεν πιστεύω ότι τα μαθηματικά είναι η απάντηση 
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σε όλα. Για μένα δεν αποτελεί λύση, επειδή απλά οι αγορές 
επηρεάζονται πολύ και από τυχαία γεγονότα, στα οποία 
μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα οι έμπειροι επενδυτές. 
Τα μαθηματικά είναι μια καθαρή, ακριβής επιστήμη, το οποίο 
είναι ακριβώς αυτό που δεν ισχύει για τις αγορές. Δείτε, 
για παράδειγμα, τον Steve Cohen, ιδρυτή της SAC Capital. 

Δεν ακολουθεί αυστηρά και γρήγορα 
συστήματα, και όμως είναι ένας από 
τους πιο πετυχημένους διαχειριστές 
hedge fund με κεφάλαια υπο διαχείριση 
της τάξεως των οκτώ ή εννέα 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ακριβώς 
όπως κι εγώ, βλέπει τις επενδύσεις 
ως ένα είδος τέχνης που απαιτεί 
κάποια δράση από τον καλλιτέχνη 
(δηλαδή, τον επενδυτή) και πρέπει να 
ανταποκρίνεται στην προσωπικότητά 
του.  

TRADERS :́ Ποια αναλυτικά 
εργαλεία προτιμάτε να 
χρησιμοποιείτε; 

 Πρώτα απ'όλα, φυσικά, 
τα δεδομένα CoT (Commitment of 
Traders), όσον αφορά τις συναλλαγές 
επί ΣΜΕ εμπορευμάτων. Τα δεδομένα 
CoT αποτελούν έναν από τους 
μακροοικονομικούς παράγοντές 
μου. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει 
να κατανοήσετε πλήρως, πριν από 
οτιδήποτε άλλο, είναι η κρίσιμη 
ομάδα των εμπορικών (commercials)- 
αλλά ακριβώς αυτό είναι που δεν 
κάνει η πλειοψηφία των επενδυτών. 
Παρερμηνεύουν τα δεδομένα ή 
εξετάζουν πάρα πολύ τη συμπεριφορά 
των κερδοσκόπων. Πρέπει να 
καταλάβετε ότι οι εμπορικοί αποτελούν 
την θεμελιώδη δύναμη, και ότι ο 
απώτερος στόχος τους δεν είναι η 
μεγιστοποίηση του κέρδους αλλά η 
προστασία της τιμής πώλησης υπό 
τη μορφή αντισταθμιστικών κινήσεων 
σχετικά με τους μελλοντικούς όγκους 
παραγωγής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε 
αρκετές ώρες για αυτό το θέμα, αλλά θα 
ήταν υπερβολή. Επιπλέον, τα δεδομένα 
CoT αποτελούν ουσιαστικά μόνο έναν 
από τους παράγοντες της ανάλυσής 
μου. Εξακολουθώ να εξετάζω τη σχέση 

μεταξύ των μετοχών και των ομολόγων, η οποία διαδραματίζει 
έναν θεμελιώδη ρόλο. Εκεί υπήρχε και θα υπάρχει πάντα 
μια αλληλεπίδραση. Όποτε τα ομόλογα κάνουν μια ισχυρή 
κίνηση βραχυπρόθεσμα, αυτή ασκεί επίδραση στις μετοχές. 
Για παράδειγμα, κατά τη διαπραγμάτευση ομολόγων μπορείτε 
να δουλέψετε άνετα με επίπεδα στήριξης και αντίστασης 

Το άνω διάγραμμα παρουσιάζει τον S&P 500, ενώ το κάτω παρουσιάζει τα τριακονταετή 
κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ. Στο κάτω διάγραμμα διακρίνεται ευκρινώς η ισχυρή ανοδική 
τάση ανάμεσα στον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2012. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
η απόδοση του χρηματιστηρίου ήταν κακή. Αλλά οι υψηλότερες τιμές των ομολόγων – και, 
κοντά σε αυτές, τα χαμηλότερα επιτόκια – αποδείχθηκαν ως μια σημαντική προϋπόθεση 
για τη μακροχρόνια ανοδική τάση των μετοχών από τον Ιούνιο έως τις αρχές του 
Οκτωβρίου του 2012 (Α). Εν τω μεταξύ, οι τιμές των ομολόγων σταθεροποιήθηκαν και 
διαμόρφωσαν μια στήριξη γύρω στο 144, καθώς και μια πτωτική γραμμή τάσης από 
το Δεκέμβριο του 2012. Αποτέλεσμα αυτών υπήρξε ο σχηματισμός ενός τριγώνου. Τον 
Ιανουάριο, οι τιμές των ομολόγων έδειχναν να ξεσπούν προς τα κάτω, γεγονός που θα 
ήταν αρνητικό για τις μελλοντικές τιμές των μετοχών. Ωστόσο, τα ομόλογα μπόρεσαν 
πρόσφατα να παρουσιάσουν κέρδη και, κατά συνέπεια, υπάρχει η δυνατότητα εκδήλωσης 
ενός ψευδούς καθοδικού ξεσπάσματος. Αυτό θα άφηνε τις μετοχές με περισσότερο χώρο 
προς τα πάνω..

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ1) Μετοχές εναντίον ομολόγων 
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Η αναλογία αποδοτικότητας εισήχθη από τον err  Ka man 
στο βιβλίο του με τον τίτλο « ξυπνότερες επενδύσεις» 
(Smarter rading). Μια μεταβολή τιμών διαιρείται με 
το απόλυτο επίπεδο των μεμονωμένων μετακινήσεων 
τιμών που έχουν οδηγήσει στη συνολική μετακίνηση. Το 
αποτέλεσμα βρίσκεται μεταξύ του μηδενός και του ένα. 
Όσο υψηλότερη είναι η αξία, τόσο αποδοτικότερη είναι η 
μετακίνηση – με απλά λόγια, αυτό σημαίνει μια ισχυρότερη 
τάση με λιγότερες ή και ηπιότερες οπισθοχωρήσεις.

ανα α α κό ας και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση για την 
εκτέλεση συγχρονισμένων συναλλαγών επί μετοχών ή το 
αντίστροφο. Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει ορισμένα σχετικά 
παραδείγματα.

TRADERS : ρησιμοποιείτε επίσης αναλ σεις 
συναλλαγών γκου; 

 Κάποτε μελέτησα το δείκτη n alance 
ol me ( ) για έναν ολόκληρο χρόνο ψάχνοντας για 

επαναλαμβανόμενες τακτικότητες - χωρίς να καταλήξω σε 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα. ντούτοις, από καιρό σε καιρό 
χρησιμοποιώ το δείκτη ως στήριξη όταν έχω την αίσθηση 
ότι προσθέτει αξία στη εξεταζόμενη κατάσταση. Πολύ πιο 
ενδιαφέρουσα, ωστόσο, είναι η ιδέα της συσσώρευσης και 
της διανομής. Αυτή η προσέγγιση έγινε δημοφιλής από 
τον illiam eil. Τώρα χρησιμοποιώ ιδιαίτερα τον δικό 
μου δείκτη με το όνομα  « illiams Insider Acc m lation» 
(διάγραμμα 2), ο οποίος, για παράδειγμα, είναι διαθέσιμος στο 
radeStation. Αυτός ο δείκτης χρησιμοποιεί τη συσσώρευση 

και τη διανομή καθαρά σε σχέση με τις θεσμικές επενδύσεις 
και ψάχνει για αποκλίσεις της απόδοσης των τιμών. Οι θεσμοί 
αποτελούν την κατευθυντήρια δύναμη, κι αυτός είναι ο λόγος 
που αυτή η ανάλυση είναι τόσο αποκαλυπτική. Ο δείκτης 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετοχές και εμπορεύματα, και 
εγώ τον χρησιμοποιώ στο ημερήσιο διάγραμμα.  

TRADERS : οι  είναι η α ιολ γησή σας για τις 
στρατηγικές παρακολο θησης τ σης σε σ γκριση με 
τις αντικυκλικές προσεγγίσεις; 

 ίναι σαφές ότι η τάση αποτελεί τη βάση για την 
πλειονότητα των κερδών. Πρέπει να καταλάβετε ότι μια 
άθικτη τάση είναι μια λειτουργία του χρόνου. Ακολουθεί 
αυτόν το χρόνο και αποτελεί σύμμαχο των επενδυτών που 
παρακολουθούν τάσεις.  

TRADERS : ο  ετε τα λεφτ  σας στην περίπτ ση 
τ ν πιο μακροπρ θεσμ ν θέσε ν σε μετο ές; 

 άχνω για ποιοτικές μετοχές, όχι όμως σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αλλά μόνο στον Dow ones. ια το 
σκοπό αυτόν, αναλύω διάφορα βασικά στοιχεία όπως είναι η 
αναλογία τιμής πωλήσεων και άλλα, τα οποία συνδυάζονται 
στη συνέχεια σε μια συγκεκριμένη αξία με τη χρησιμοποίηση 
ενός τύπου στάθμισης. Αυτή είναι η μακροοικονομική 
ανάλυση. πειτα θα αγοράσω τις μετοχές μόλις μου δοθεί το 
τεχνικό πράσινο φως στην αγορά.  

TRADERS : ρα  επί του παρ ντος  εν νετε για 
πιο μακροπρ θεσμες θέσεις μετο ών εκτ ς τ ν Α; 

 Όχι, δεν ψάχνω, εστιάζω εδώ, μόνο στις 
σημαντικότερες αμερικανικές μετοχές. Ο λόγος είναι ότι 

αγοράζω μόνο ό,τι ξέρω και κατανοώ. Και σε αυτά δεν 
περιλαμβάνονται θέσεις σε ελληνικές μετοχές, ούτε σε εκείνες 
που αυτή την περίοδο αναφέρονται περισσότερο από όλες.

TRADERS : Θα συμφ νο σατε τι η αναλογία ρίσκου
ανταμοι ής RRR  αποτελεί τη σημαντικ τερη έννοια 
για επιτυ είς συναλλαγές; 

 Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αναλογία 
RRR είναι εξαιρετικά σημαντική. ια να αποκομίσετε μεγάλα 
κέρδη πρέπει να αναλάβετε χαμηλά ρίσκα, προσπαθώντας 
συγχρόνως να πιάσετε τις μεγαλύτερες δυνατές μετακινήσεις. 
Ωστόσο, είναι δύσκολο να απομονώσει κανείς ένα και μόνο 
σημείο αναφοράς ως «το πιο σημαντικό από όλα». λέπω 
έναν αριθμό άλλων δεδομένων που δεν θα έπρεπε να 
παραμεληθούν: ο βαθμός του μεγέθους απωλειών, το ποσό 
των συναλλαγών με τις μέγιστες απώλειες και η αναλογία 
αποδοτικότητας. ια αυτό το λόγο υπάρχουν οι εκθέσεις 
που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για 
τους επαγγελματικούς επανυπολογισμούς και τις αναλύσεις 
στρατηγικής. άν απλά περιορίσετε τα πάντα σε ένα μόνο 
κριτήριο, είναι σίγουρο ότι κάτι θα παραμεληθεί. Οι επενδυτές 
θα έπρεπε να προσέχουν ώστε να μην απλοποιούν τα 
πράγματα κατ  αυτόν τον τρόπο. 

TRADERS : ε μια πρ σφατη συνέντευ η  ο  
 ήλ σε τι  σε στρατηγικές συστηματικής 

εκτέλεσης συναλλαγών  τα  επι εινώνουν συ ν  
την απ οση. οια είναι η α ιολ γησή σας για τα  
σε σ έση με την ιακριτική ια είριση συναλλαγών 

 ; 
 ρησιμοποιώ hard sto . Αυτό σημαίνει ότι η 

εντολή είναι στην αγορά και ενεργοποιείται όταν η τιμή 
αγγίζει το sto . Από ψυχολογικής άποψης, είναι καλύτερα να 
πραγματοποιείς έξοδο από τη συναλλαγή άμεσα. υσικά, 
το sto  δεν πρέπει να είναι πολύ κοντά στην τρέχουσα τιμή 
καθώς θα ενεργοποιηθεί αναίτια, προκαλώντας πάρα πολλές 
απώλειες. Η συνολική ανάλυση του arr  Connors έχει 
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διαφορετική βάση. Ίσως έχει να κάνει με το ότι στις μηχανικές 
στρατηγικές ένα sto  δεν είναι χρήσιμο, αλλά στην διακριτική 
διαχείριση συναλλαγών πρέπει αρχικά να αντιμετωπίσεις το 
ψυχολογικό φορτίο. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα: 
από ψυχολογικής πλευράς, τα μεγέθη απωλειών θα ήταν 
καταστρεπτικά, αν και, από οικονομικής πλευράς, τα 
πράγματα θα είναι εντάξει στο τέλος. Αυτό που φαίνεται καλό 
σε μια προσομοιωμένη κατάσταση είναι οτιδήποτε άλλο από 
καλό εάν πρέπει να το βιώσεις και να το διαπραγματευτείς 
σε πραγματικό χρόνο. Δεν θα δείτε την ευτυχή κατάληξη 
στο μέσο μιας περιόδου αρνητικών αποδόσεων, αλλά θα 
καταληφθείτε από αμφιβολία και θα αναρωτιέστε πώς 
να βγείτε από αυτό το μπλέξιμο. ξάλλου, είναι πιθανό 
να μη συνέλθει ο λογαριασμός σας έπειτα από μία ή δύο 
έντονες περιόδους αρνητικών αποδόσεων ή, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ακόμη και να μηδενιστεί. ρησιμοποιώντας 
sto  μπορώ και αποτρέπω την εμφάνιση του προβλήματος 
εξ  αρχής. πίσης, πιστεύω ότι οι επενδυτές με βάση το 
discretionar  trading μπορούν να πετύχουν υψηλότερες 
αποδόσεις χρησιμοποιώντας sto , παρά αγνοώντας τα.

TRADERS : ρησιμοποιείτε και   για την 
προστασία τ ν κερ ών; 

 αι, χρησιμοποιώ και trailing sto . Και πάλι, 
το αποτέλεσμα είναι βεβαίως λίγο διαφορετικό για την 
προσομοίωση των στρατηγικών εκτέλεσης συναλλαγών, 
αλλά τα trailing sto  βοηθούν στην προστασία των κερδών. 

χω αναπτύξει έναν δικό μου τύπο που είναι βασισμένος στη 
μετακίνηση των τιμών και μου υποδεικνύει το ιδανικό σημείο 
για το trailing sto . πιπλέον, θέτω στόχους ως προς τα κέρδη. 
Και οι επενδύσεις είναι ένα επάγγελμα όπου κάποια στιγμή 
πρέπει να κατοχυρώνεις κέρδη αντί να ελπίζεις σε ακόμη 
μεγαλύτερα λογιστικά κέρδη. Όταν ενεργοποιείται ένα από 
τα δύο σήματα – trailing sto  ή τιμή-στόχος -, πραγματοποιώ 
έξοδο από τη συναλλαγή - και αυτό το κάνω πάντα για το 
σύνολο της θέσης κι όχι εφαρμόζοντας μερικές εξόδους.

TRADERS : ετε εκτελέσει ποτέ συναλλαγές ρίς 
να ρησιμοποιήσετε ;

 υσικά, αυτό ήταν ένα από τα κλασικά λάθη 
μου ως αρχάριος, στα οποία αναφέρθηκα ήδη. υμάμαι 
καθαρά μια συναλλαγή όπου δεν ήθελα με τίποτα να 

πραγματοποιήσω έξοδο επειδή ήμουν απόλυτα πεπεισμένος 
ότι είχα δίκιο. πειτα αγόρασα κι άλλες μετοχές, ακόμη κι 
ενώ έχανα. Μπορείτε να φανταστείτε που κατέληξε αυτή 
η ιστορία. Μπορώ, ωστόσο, να σας πω πως μπορείτε να 
προσκολληθείτε στη τήρηση θεμελιωδών κανόνων της 
αγοράς πολύ περισσότερο αφότου τους έχετε οι ίδιοι παραβεί, 
έχοντας υποστεί βαριές απώλειες.

TRADERS : ρα  έ ετε την τ ση να είστε σκεπτικ ς ς 
προς τις αυτοματοποιημένες στρατηγικές εκτέλεσης 
συναλλαγών; 

 Όχι απαραίτητα. Κι εγώ ο ίδιος χρησιμοποιώ 
μερικές μηχανικές στρατηγικές εκτέλεσης συναλλαγών που 
λειτουργούν αυτόματα. Αλλά, εκτελώντας συναλλαγές, 
συνεχίζω να καταλαβαίνω ότι ο ίδιος ο επενδυτής είναι που 
κάνει τις συναλλαγές. Το βασικό είναι να διαπραγματεύεται 
κανείς μόνο αυτά που κατανοεί και όσα λειτουργούν για αυτόν 
προσωπικά. πειτα, οι επενδυτές πρέπει να ακολουθούν 
αυτές τις προσεγγίσεις με συνέπεια. ξάλλου, δεν υπάρχει 
αυτό που θα λέγαμε «η κορυφαία» στρατηγική. Αυτός ακριβώς 
είναι ο λόγος που οι αγορές είναι ουσιαστικά απρόβλεπτες, 
όπως είδαμε νωρίτερα. Τίποτα δεν είναι πιο σταθερό από 
την αλλαγή. Και αυτό είναι που, ακόμη και μετά από 50 έτη, 
κάνει τη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία να παραμένει τόσο 
συναρπαστική   

TRADERS : αιρ μαστε που ακο με τι ακ μη 
απολαμ νετε τις εκτελέσεις συναλλαγών. ε τι θα 
συμ ουλε ατε τους αρ αρίους να εστι σουν; 

 οιπόν, πολλοί πεπειραμένοι επενδυτές πιστεύουν 
ότι η επιλογή της εξόδου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας 
για την εξασφάλιση της επιτυχίας. Η δική μου άποψη, 
ωστόσο, είναι ότι η είσοδος είναι ακόμη πιο σημαντική καθώς 
εκείνη είναι που καθορίζει εξ  αρχής το συνολικό ρίσκο. 
Μετά από την έναρξη μιας συναλλαγής, μερικές φορές είναι 
δύσκολο να βγεις – ιδιαίτερα εάν η θέση είναι πολύ μεγάλη 
και οι επενδυτές είναι συναισθηματικά δεμένοι με τη θέση 
διατηρώντας την ήδη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. ια αυτό 
το λόγο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφή σενάρια 
εξόδου ακόμη και πριν από την είσοδο – ώστε να καλύπτεται 
το ενδεχόμενο μιας θετικής αλλά και μιας αρνητικής έκβασης. 
Κατά κάποιο τρόπο, το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή. Όποτε 

Και οι επενδύσεις είναι ένα επάγγελμα 
όπου κάποια στιγμή πρέπει να 

κατοχυρώνεις κέρδη αντί να ελπίζεις σε 
ακόμη μεγαλύτερα λογιστικά κέρδη.
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εισέρχεστε σε μια κατάσταση πρέπει να 
γνωρίζετε εκ των προτέρων – εφόσον 
είναι δυνατόν – πώς θα βγείτε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, ιδιαίτερα εάν 
οι εξελίξεις είναι αρνητικές. Αυτό ισχύει, 
για παράδειγμα, όταν αγοράζετε ένα 
αυτοκίνητο ή όταν χτίζετε ένα σπίτι, ή 
ακόμη και στο γάμο. Πιστεύω ότι, πολύ 
συχνά, οι περισσότεροι άνθρωποι 
ελπίζουν στο καλύτερο και εισέρχονται 
σε καταστάσεις χωρίς να σκέφτονται 
τα σενάρια εξόδου. Κι όσον αφορά τις 
επενδύσεις, αυτή η χαλαρή λογική θα 
σταθεί εμπόδιο στην επιτυχία σας.

TRADERS :́ Πριν από μερικά 
χρόνια ιδρύσατε το πανεπιστήμιο 
Larry Williams. Τι σας οδήγησε σε 
αυτή την κίνηση, και πώς πάνε τα 
πράγματα εκεί; 
Williams: Όπως σας είπα νωρίτερα, 
το διαδίκτυο προσφέρει φανταστικές 
ευκαιρίες μετάδοσης της γνώσης. Οφείλω να παραδεχτώ 
ότι αυτό το εγχείρημα ήταν ιδέα της συζύγου μου. Ήθελα 
να ταξιδεύω λιγότερο για τις ανάγκες των σεμιναρίων κτλ. 
Συνεπώς, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα έμοιαζε καλή ιδέα. Μία 
φορά το μήνα παραδίδω ένα σεμινάριο σε ζωντανή σύνδεση, 
μεταφέροντας τις γνώσεις μου. Επίσης, εξακολουθώ να 
παρευρίσκομαι σε κάποιες από τις σημαντικές επενδυτικές 
εκθέσεις, για παράδειγμα, αυτές που λαμβάνουν χώρα στη 
Νέα Υόρκη, το Τόκιο και τη Σιγκαπούρη. 

TRADERS :́ Ύστερα από 50 χρόνια που ασχολείστε με 
τις αγορές, μαθαίνετε ακόμη;
Williams: Ναι, σίγουρα. Είτε μαθαίνω κάτι νέο είτε εμπλουτίζω 
υφιστάμενες γνώσεις μου. Οι επενδύσεις είναι μια δυναμική 
διαδικασία. Το να πάψεις να μαθαίνεις ισοδυναμεί με 
στασιμότητα, η οποία ουσιαστικά σημαίνει οπισθοδρόμηση 
ή επιδείνωση.  

TRADERS :́ Μπορείτε να μας πείτε τι νέα πράγματα 
μαθαίνετε ή από ποιούς; 
Williams: Ναι, βέβαια. Ο φίλος μου Ralph Vince έχει 
σπουδαίες ιδέες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου και 
χρημάτων. Συνεχώς μαθαίνω νέες λεπτομέρειες από αυτόν 
και, κατά διαστήματα, τις συζητώ μαζί του και επεκτείνω τις 
γνώσεις μου. Επίσης, κι ο μάγος των αγορών Scott Ramsey 
έχει σπουδαίες ιδέες που με εμπνέουν. Παράλληλα, τώρα 
εστιάζω περισσότερο σε πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις, 
και σε αυτό τον τομέα υπάρχουν πολλά για να μάθεις. Ως 

Το άνω διάγραμμα παρουσιάζει τον χρυσό από το Δεκέμβριο έως τον Οκτώβριο του 2012. 
Από κάτω βλέπουμε την πρόοδο του δείκτη Williams Insider Accumulation. Αυτό που είναι 
ιδιαίτερα σαφές είναι η αρνητική απόκλιση μεταξύ της ανάπτυξης τιμών και του δείκτη 
κατά το Σεπτέμβριο: Οι επενδυτές που αναγνώρισαν την αυξανόμενη αδυναμία του δείκτη 
μπόρεσαν να υποθέσουν, με υψηλό βαθμό πιθανότητας, ότι ο χρυσός δεν θα μπορούσε 
να ξεπεράσει την προηγούμενη αντίσταση στο υψηλό εύρος του Φεβρουαρίου, γεγονός 
που τους ανάγκασε να στοιχηματίσουν σε πτωτικές τιμές.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ2) Δείκτης Williams Insider Accumulation  

επενδυτής, δεν πρέπει ποτέ να σταματάς την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων σου.

TRADERS :́ Στη ζωή σας έχετε πετύχει πάρα πολλά, τα 
οποία άλλοι μπορούν μόνο να ονειρευτούν. Ποιό από 
αυτά είναι το σημαντικότερο για εσάς, και υπάρχουν 
κάποιοι εναπομείναντες στόχοι;
Williams: Δέχομαι τα πάντα ακριβώς όπως είναι. Δεν 
πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας περίπλοκη άνευ λόγου. Το 
σημαντικότερο για εμένα είναι οι θαυμάσιοι φίλοι που έχω 
γνωρίσει στη διάρκεια της ζωής μου, και οι προσωπικές 
σχέσεις που προέκυψαν από αυτές τις γνωριμίες. Φυσικά, το 
να είσαι πετυχημένος στις επενδύσεις βοηθάει, ο ισχυρισμός 
του αντίθετου θα ήταν ψέμα. Ειλικρινά όμως, δεν είναι το 
σημαντικότερο πράγμα, κι αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι 
επενδυτές.

TRADERS :́ Το 1997 - ακριβώς όπως συνέβη με εσάς 
δέκα χρόνια νωρίτερα, η κόρη σας κέρδισε το κύπελλο 
Robbins στον τομέα των επενδύσεων. Ύστερα 
από αυτό, δεν έδειξε περαιτέρω ενδιαφέρον για τις 
επενδύσεις; 
Williams: Νομίζω ότι βγάζει περισσότερα χρήματα ως 
ηθοποιός από όσα βγάζουν οι περισσότεροι επενδυτές. Και, 
πέρα από αυτό, η υποκριτική είναι αυτό που θέλει να κάνει. 
Αυτό δεν αντικαθίσταται από κανένα χρηματικό ποσό. «

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τον Marko Graenitz

http://www.tradesignalonline.com/
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Ralph Acampora
Ο νονός της τεχνικής ανάλυσης 
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κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για δουλειά. Μου πρότεινε 
να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών MBA 
σε κάποιο πανεπιστήμιο και έπειτα να ξαναπροσπαθήσω. 
Απογοητεύτηκα με αυτή την πρόταση και πίστεψα ότι η 
έλλειψη τυπικών προσόντων μου στερούσε την επίτευξη των 
φιλοδοξιών μου.  

TRADERS’: Τι συνέβη στη συνέχεια; 
Acampora: Αρνήθηκα να τα παρατήσω και άρχισα να ψάχνω 
όλες τις αγγελίες για εργασία. Τελικά, είδα μια αγγελία όπου 
ζητούσαν έναν αναλυτή δίχως την απαίτηση προεργασίας. 

» TRADERS’: Κύριε Acampora, πολλοί τεχνικοί 
αναλυτές ακολουθούσαν κατά το παρελθόν 
διαφορετικές σταδιοδρομίες, όπως κάνατε κι εσείς. 
Μπορείτε να μας περιγράψετε τι είναι αυτό που 
έστρεψε την προσοχή σας στις αγορές; 
Acampora: Πράγματι, η αρχική πορεία της σταδιοδρομίας 
μου ήταν αρκετά διαφορετική, και είναι αλήθεια ότι κατέληξα 
στις αγορές κατά τύχη. Ήμουν σπουδαστής της ιστορίας 
και της θεολογίας και θα είχα επιλέξει ένα διαφορετικό 
επάγγελμα εάν δε λάμβανε χώρα ένα σοβαρό τροχαίο στο 
οποίο συμμετείχα, το οποίο συνέβη πριν από 50 χρόνια. 
Μερικές φορές, οι χειρότερες εμπειρίες 
της ζωής εξελίσσονται στο τέλος 
στις καλύτερες. Κατά την εξέλιξη του 
συμβάντος έμαθα πολλά για τη Γουόλ 
Στρητ στους τρεις μήνες παραμονής 
μου στο νοσοκομείο. Κάποιος κύριος 
Downey μου είχε συστήσει έναν καλό 
χειρουργὀ για την επέμβασή μου. 
Ο κύριος Downey με επισκεπτόταν 
τακτικά στο νοσοκομείο, και κάθε φορά 
έφερνε μαζί του την οικονομική του 
έρευνα για το χρηματιστήριο, την οποία 
βρήκα ενδιαφέρουσα και ξεκίνησα 
να τη μελετώ σχολαστικά. Ήταν τόσο 
συναρπαστικό που αποφάσισα να 
υποβάλω αίτηση για εργασία στον 
κλάδο των οικονομικών.

TRADERS’: Κατορθώσατε 
πράγματι να εξασφαλίσετε εργασία 
στον κλάδο;
Acampora: Δεν είχα καμία απολύτως 
εμπειρία - εκτός από όσα είχα διαβάσει 
στην έρευνα του κυρίου Downey. 
Θυμάμαι έντονα τη συζήτησή μου 
με τον προϊστάμενο της ερευνητικής 
μονάδας μιας εταιρείας κεφαλαίων 

Σύμφωνα με τη θεωρία Dow, ο δείκτης μεταφορών πρέπει να επιβεβαιώνει τα σήματα 
του Dow Jones ώστε να υπάρξει μια σαφής τάση. Για ένα μικρό διάστημα μπορεί επίσης 
να λειτουργήσει χωρίς επιβεβαίωση, όπως συνέβη, για παράδειγμα, το 2012: Εδώ, 
ο Dow Jones (άνω διάγραμμα) διαμόρφωσε μια ανοδική τάση, η οποία, ωστόσο, δεν 
επιβεβαιώθηκε από το δείκτη μεταφορών (κάτω διάγραμμα) για μεγάλο διάστημα. Αντ’ 
αυτού, η τιμή εισόδου του Dow Jones σε αυτή την περίπτωση ήταν χαμηλότερη για θέσεις 
αγοράς από ό,τι θα ήταν εάν έπρεπε κανείς να περιμένει για την πραγματική επιβεβαίωση. 
Άρα, οι επενδυτές βρίσκονται μερικές φορές αντιμέτωποι με ένα δίλλημα επιλογής μεταξύ 
της αξιοπιστίας του σήματος και της δυναμικής των τιμών.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ1) Ο δείκτης Dow Jones και Dow Transportation

Ο Ralph Acampora ίδρυσε την Market Technicians Association (MTA) πριν από 40 περίπου χρόνια, καθώς και τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Τεχνικών Αναλυτών (International Federation of Technical Analysts - IFTA), στα μέλη της οποίας περιλαμβάνεται 
σήμερα η Ένωση των Τεχνικών Αναλυτών της Γερμανίας (Association of Technical Analysts - VTAD). Ο Ralph Acampora 
διαθέτει σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας στις αγορές, στη διάρκεια των οποίων έχει υπάρξει μάρτυρας πολλαπλών ανοδικών 
και καθοδικών καταστάσεων. Και είναι αυτή ακριβώς η εμπειρία που είναι ανεκτίμητη όσον αφορά την ορθή ερμηνεία των 
επαναλαμβανόμενων κύκλων του χρηματιστηρίου. Έως και αυτή την ημέρα, ο Ralph Acampora διδάσκει στο περιώνυμο 
Institute of Finance της Νέας Υόρκης. Επίσης, είναι διευθυντής τεχνικής ανάλυσης της Altaira, μιας ελβετικής εταιρίας 
διαχείρισης περιουσίας. Ο Marko Graenitz πήρε συνέντευξη από τον Ralph Acampora μέσω τηλεφώνου, σχετικά με τη 
σταδιοδρομία του και τη φύση των αναλύσεών του, καθώς και την αξιολόγησή του για την αγορά. Πρόκειται για μια εξαιρετικά 
ιδιαίτερη συνέντευξη με έναν από τους ζωντανούς θρύλους της τεχνικής ανάλυσης. Απολαύστε την!  
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Πήρα αυτή τη δουλειά, η οποία ήταν σε μια μικρή εταιρεία  
κεφαλαίων. Τα καθήκοντά μου περιελάμβαναν 50% 
θεμελιώδη έρευνα και 50% τεχνική ανάλυση. Δεδομένου ότι 
δεν είχα καμία εμπειρία, μου έδωσαν αρχικά να διαβάσω ένα 
κλασικό βιβλίο των Edwards και Magee με τίτλο: «Τεχνική 
ανάλυση των τάσεων των μετοχών». Διάβασα το βιβλίο και 
με αυτό τον τρόπο κατανόησα τα βασικά.  

TRADERS’: Ποια ήταν τα καθήκοντά σας ως τεχνικός 
αναλυτής; 
Acampora: Πρώτιστα, τεχνική ανάλυση σήμαινε τη συλλογή, 
καταγραφή και εκτίμηση δεδομένων σχετικά με τις τιμές, κάτι 
το οποίο απαιτούσε τότε αρκετό κόπο. Ωστόσο, η εντατική 
μελέτη των τιμών μου επέτρεψε να αναπτύξω μια καλύτερη 
αίσθηση για την αγορά.  

TRADERS’: Πόσο σημαντική νομίζετε ότι είναι σήμερα 
η τεχνική ανάλυση έναντι της θεμελιώδους; 
Acampora: Πραγματοποιώ και τις δύο και αυτό το ονομάζω 
«fusion analysis». Για να κυριολεκτήσουμε, πρόκειται για ένα 
συνδυασμό μακροοικονομικής, θεμελιώδους, ποσοτικής και 
τεχνικής ανάλυσης.

TRADERS’: Μπορείτε αυτό να μας το περιγράψετε 
λεπτομερέστερα; 
Acampora: Πιστεύω ότι οποιαδήποτε επαγγελματική και 
ουσιαστική ανάλυση οφείλει να περιλαμβάνει και τα τέσσερα 
στοιχεία. Πάντα ξεκινάω από το μακροοικονομικό επίπεδο, 
το οποίο σημαίνει ότι εξετάζω την εθνική οικονομία συνολικά. 
Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσει κανείς από μόνος 
του κάθε μια από αυτές τις αναλύσεις, μπορεί να αναφερθεί 
σε υφιστάμενες αναλύσεις ειδικών. Σε κάθε περίπτωση, 

το σημαντικό είναι η ερμηνεία της 
σχετικής έρευνας. Το δεύτερο 
βήμα είναι η θεμελιώδης ανάλυση. 
Αυτή περιλαμβάνει τον έλεγχο των 
αξιολογήσεων, της δράσης της 
διαχείρισης μιας επιχείρησης και της 
θέσης των μεμονωμένων προϊόντων. 
Στη συνέχεια, όλα αυτά συναρμόζονται 
μέσω της ποσοτικής ανάλυσης: 
Τι αντίκτυπο έχουν τα θεμελιώδη 
στοιχεία, σύμφωνα με το παρελθόν, και 
ποιά είναι τα πλέον πιθανά σενάρια; 
Εδώ υπάρχουν πολλές στατιστικές 
που μπορεί κανείς να αναλύσει. Τέλος, 
υπάρχει η τεχνική ανάλυση που 
πραγματοποιώ πάντα στο τέλος επειδή 

Φάση 1: Δυσπιστία και φόβος: Η πρώτη φάση μιας ανοδικής αγοράς χαρακτηρίζεται 
από τη διάθεση των περισσότερων συμμετεχόντων - εάν επενδύουν ακόμη σε 
μετοχές – να τοποθετούν τα χρήματά τους σε «ασφαλείς» και ποιοτικές, κατά 
προτίμηση, μετοχές (blue chips). 

Φάση 2: Πίστη και εμπιστοσύνη: Η αύξηση των τιμών των μετοχών προσελκύει 
επενδυτές. Εδραιώνεται εμπιστοσύνη, η οποία προκαλεί την εκτόξευση 
δευτερευουσών και δυσκίνητων μετοχών.

Φάση 3: Ικανοποίηση και πλεονεξία: Τα «εύκολα κέρδη» σε κερδοσκοπικές 
μετοχές με ρίσκο κυριαρχούν, οι θεμελιώδεις αξιολογήσεις αυξάνονται σημαντικά 
και υπάρχει ευφορία.

οι τρεις ψυχολογικές φάσεις σε κάθε σημαντική ανοδική αγορά 

Η θεωρία Dow αναπτύχθηκε από τον αμερικανό οικονομολόγο 
Charles Henry Dow και παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο για 
τις γραμμές τάσεων και τα κανάλια τάσεων. Ο Dow όρισε την 
τάση ως μια μετακίνηση της αγοράς με σαφή κατεύθυνση. 
Βασικά, υπάρχουν τρεις πιθανές τάσεις: ανοδική, καθοδική 
και πλάγια τάση. Ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο, αρκετές - 
ενδεχομένως αντιτιθέμενες - τάσεις μπορούν να συνυπάρξουν 
σε οποιοδήποτε δείκτη ή αξιόγραφο. Η μακροπρόθεσμη τάση 
αναφέρεται εδώ ως κύρια τάση, η οποία μπορεί να διαρκέσει 
για ένα έτος ή περισσότερο. Εντός της αρχικής τάσης μπορεί 
να αναπτυχθούν δευτερογενείς τάσεις, η διάρκεια των οποίων 
συνήθως υπολογίζεται σε μία περίοδο έως και τρεις μήνες. Οι 
τριτογενείς τάσεις είναι βραχυπρόθεσμες και διαρκούν από 
μια εβδομάδα έως και, το πολύ, ένα μήνα. 

η θεωρία Dow 
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εκεί είναι που θέλω να δω τα αποτελέσματα των πρώτων 
τριών βημάτων να επιβεβαιώνονται - εάν η τεχνική πλευρά 
δε δένει με τα υπόλοιπα, δεν προχωράω στην επένδυση.  

TRADERS’: Γνωρίζετε κάποιο παράδειγμα όπου οι 
αναλυτές έχουν έρθει σε σαφή διαφωνία μεταξύ τους; 
Acampora: Ένα εξέχον παράδειγμα μιας τέτοιας διαφωνίας 
εμφανίστηκε όταν η Enron είδε την τιμή της να πέφτει 
κατακόρυφα κατά το ξέσπασμα της φούσκας της νέας 
οικονομίας. Κυριολεκτικά, κάθε θεμελιώδης αναλυτής 
σύστηνε «αγορά» της μετοχής, αλλά εκείνη έπεφτε με 
ταχύτητα στα πλέον χαμηλά επίπεδα. Από τεχνικής άποψης, 
η μετοχή υποδείκνυε σαφώς την ανάγκη «πώλησης». Μόνο 
λίγο πριν χρεοκοπήσει η Enron, κάποιοι θεμελιώδεις αναλυτές 
άλλαξαν άποψη- ήταν πλέον πολύ αργά. Και όταν συνετρίβη 
η Citigroup κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, συνέβη 
κάτι παρόμοιο.

TRADERS’: Από ποιά βήματα αποτελείται η τεχνική 
ανάλυσή σας; 
Acampora: Πρέπει κανείς να διατηρεί τα πράγματα απλά. 
Η τιμή είναι πάντα το σημαντικότερο 
πράγμα. Τίποτα δεν έχει υψηλότερη 
προτεραιότητα για μένα. Οι περαιτέρω 
αναλύσεις μου βασίζονται στη θεωρία 
Dow και στην ανάλυση τάσεων 
των σημαντικότερων αγορών. 
Στην περίπτωση των μετοχών 
αναλύω στη συνέχεια τους δέκα 
σημαντικότερους τομείς του S&P και 
έπειτα τις υποομάδες,  έως το επίπεδο 
σημαντικών μεμονωμένων μετοχών. 
Θα εξετάσω επίσης τις σχέσεις μεταξύ 
των αγορών και θα αναλύσω τον τρόπο 
που οι αγορές συσχετίζονται, και εάν 
όλα βαίνουν καλώς ή αναδύονται 
ανωμαλίες. Για τις αναλύσεις τάσεων 
χρησιμοποιώ δείκτες τάσης όπως 
Κινητούς Μέσους Όρους (Moving 
Averages), τον MACD (Moving Average 
Convergence Divergence) και τον RSI 
(Relative Strength Index) - συνήθως 
σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να 
λάβω μια σαφή εικόνα. 

Πιστεύω ότι οι πιο βραχυπρόθεσμες αναλύσεις μπερδεύουν 
τους περισσότερους ανθρώπους και δεν έχουν καμία αξία. 
Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς εξετάζω και 
ημερήσια διαγράμματα.  

TRADERS’: Αναλύετε επίσης και τη μεταβλητότητα; 
Acampora: Βεβαίως. Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX είναι 
ένα άριστο βαρόμετρο της αγοράς. Πολλοί πιστεύουν ότι 
τα χαμηλά επίπεδα μεταβλητότητας αποτελούν σημάδια 
πιθανών πτώσεων, αλλά εγώ το βλέπω διαφορετικά: Για 
εμένα, τα χαμηλά επίπεδα του δείκτη VIX είναι ανοδικό 
σήμα καθώς μπορούν να παραμείνουν χαμηλά για μεγάλο 
διάστημα, σηματοδοτώντας ένα θετικό κλίμα επένδυσης. 
Με τα υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας είναι διαφορετικά: 
Εάν ο δείκτης VIX παρουσιάσει αλματώδη άνοδο και 
καταλήξει σε συντριβή, συχνά το κατώτατο σημείο δεν 
απέχει πολύ. Ένα καλό παράδειγμα για αυτό συναντήσαμε 
τον Αύγουστο του 2011: Όταν ο VIX αυξήθηκε πάνω από 
40, πολλοί με ρωτούσαν απελπισμένα εάν οι απώλειες 
τιμών θα τερματίζονταν κάποτε. Η απάντησή μου ήταν 
ότι κατά το παρελθόν ο VIX πολύ σπάνια είχε φθάσει σε 

Πλέον πρόσφατα, ο Ralph Acampora υπήρξε ουδέτερος ως προς το χρυσό. Από την 
πτώση του Απριλίου, ο χρυσός και το ασήμι έχουν πάψει να είναι υποψήφιοι για αγορά 
για εκείνον καθώς η εικόνα της τεχνικής ανάλυσης έχει σαφώς επιδεινωθεί.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ2) Χρυσός: Αποφύγετε τις θέσεις

Επανειλημμένως, δεχόμαστε ένα κύμα αρνητικών ειδήσεων σε διάφορα 
μέτωπα, αλλά οι αγορές εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Εάν μια κακή 
είδηση δεν επιφέρει πτώση στην αγορά, αυτό αποτελεί καλή είδηση
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τέτοια επίπεδα και ότι ήταν πολύ πιθανό για το κατώτατο 
σημείο να πλησιάζει με ταχύτητα. Κι αυτό ακριβώς έγινε. 
Μόνο το 2008 τα επίπεδα μεταβλητότητας ανέβηκαν ακόμη 
υψηλότερα.

TRADERS’: Υπήρξατε ιδιαίτερα 
αισιόδοξος στις προβλέψεις σας 
από τις αρχές του 2013. Ποια είναι η 
τρέχουσα μακροπρόθεσμη αξιολόγησή 
σας; 
Acampora: Βρισκόμαστε σε μια 
εξαιρετικά ανοδική αγορά. Ψυχολογικά, 
η κατάσταση είναι ίδια με εκείνη μετά το 
1982: Μετά από πολλά δύσκολα χρόνια 
για το χρηματιστήριο, οι άνθρωποι το 
έβρισκαν αδύνατο να πιστέψουν ότι 
είχαμε μια νέα ανοδική αγορά. Και 
σχεδόν κανείς δεν επένδυε με θάρρος 
- όπως συμβαίνει σήμερα. Πιστεύω 
ότι η αρχική φάση - αυτή του φόβου 
και της δυσπιστίας - ανήκει ήδη στο 
παρελθόν έπειτα από τα νέα υψηλά 
όλων των εποχών, και έχουμε ήδη 
μεταβεί στη δεύτερη φάση. Στις αρχές 
του Μαΐου έδωσα μια συνέντευξη στον 
αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό CNBC. 
Ρωτήθηκα από τον παρουσιαστή 
τι περιμένω τώρα που ο στόχος 
μου των 15.000 μονάδων για τον 
Dow επιτεύχθηκε. Είπα ότι ο Dow 
θα οδεύσει πλέον προς τις 20.000 
μονάδες, γεγονός που εξέπληξε τον 
παρουσιαστή. Αλλά αυτό ακριβώς είναι 
που συμβαίνει σε μια ανοδική αγορά. 
Εντούτοις, η φάση 2 μόλις τώρα ξεκινάει 
καθώς ο όγκος των συναλλαγών 
είναι ακόμη χαμηλός, σχεδόν μισός 
σε σχέση με προηγούμενες κορυφές. 
Αυτό δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων της αγοράς 
εξακολουθούν να παραμένουν 
ανενεργοί. Παρόμοια κατάσταση 
παρατηρείται και σε άλλες χώρες 
του κόσμου. Παραδείγματος χάριν, η 
Γερμανία ή ο DAX είναι η μηχανή της 
Ευρώπης και τα πηγαίνει πολύ καλά - 
ακριβώς όπως θα έκανε και η Mercedes 
(γέλια).  

TRADERS’: Υπάρχουν άλλα 
σημάδια που υποδεικνύουν ότι η πρώτη φάση της 
ανοδικής αγοράς έχει ήδη ολοκληρωθεί; 
Acampora: Πρόσφατα, «ασφαλείς» μετοχές με υψηλές 
αποδόσεις μερισμάτων παρουσιάζουν μειωμένη 

Κοιτάζοντας πίσω, διαπιστώνουμε ότι οι αρχές του Ιανουαρίου ήταν μια πολύ καλή 
εποχή για να είναι κανείς αισιόδοξος ως προς τις τιμές των μετοχών. Ο Ralph 
Acampora ήταν ένας από τους λίγους που το προέβλεψαν αυτό στην ώρα του. 
Στις 9 Ιανουαρίου κοινοποίησε στο twitter 11 λόγους που τον έκαναν να αισθάνεται 
αισιόδοξος:

1. Το χαμηλό του Μαρτίου 2009 ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα generational 
χαμηλό - ακριβώς όπως το χαμηλότατο του Οκτωβρίου/Δεκεμβρίου 1974. Θα 
οδηγηθούμε υψηλότερα με ανορθόδοξο τρόπο.

2. Το εύρος του NYSE βρίσκεται σε νέα υψηλά όλων των εποχών. Η πλειονότητα 
των μετοχών συμπεριφέρονται πολύ καλά. 

3. Με μια εμπειρία 50 περίπου ετών, ποτέ δεν έχω συναντήσει τόσους πολλούς 
ανθρώπους, τόσο αρνητικούς με το χρηματιστήριο, για τόσο μεγάλο διάστημα. 

4. Η αγορά έχει διπλασιαστεί από το χαμηλό του Μαρτίου του 2009 και υπάρχουν 
ακόμη τρισεκατομμύρια δολαρίων στο περιθώριο. Αυτά αποτελούν επιπλέον 
καύσιμα για άνοδο. 

5. Η δεκαετής απόδοση ξεπέρασε πρόσφατα το 1.9% - το κατώτατο σημείο 
απόδοσης είναι ήδη εδώ και η φούσκα των ομολόγων άρχισε σιγά-σιγά να 
εξαερώνεται.

6.  Η εναλλαγή κλάδων αποτελεί τη σανίδα σωτηρίας κάθε ανοδικής αγοράς. 
Οι επί μακρόν αγνοημένες εταιρείες χρηματοοικονομικού κλάδου κινούν τα 
νήματα - αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. 

7.  Οι περισσότερες αγορές ανά τον κόσμο τα πηγαίνουν καλά παρόλα τα τοπικά 
προβλήματα. Οι αρνητικές ειδήσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό απορριφθεί. 

8.  Η Κίνα έχει πιάσει πάτο – αυτό θα βοηθήσει στην τροφοδότηση της παγκόσμιας 
ανόρθωσης, ενώ η Ιαπωνία ενισχύει τα ερεθίσματά της. 

9.  Ο ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς - ο DAX – βρίσκεται κατά περίπου 2% μακριά 
από το υψηλότερο όλων των εποχών. Αυτός πρέπει να είναι ένας φανταστικός 
οιωνός για την Ευρώπη. 

10. Όπως στα τέλη της δεκαετίας του ‘70, η «οδός» συστέλλεται επειδή η αγορά 
μετοχών δεν ευνοείται από το κοινό. Μην ακολουθείτε το κοπάδι. 

11. Και τέλος: «Μην τα βάζετε με την Αμερικανική Ομοσπονδιακή Κεντρική 
Τράπεζα (FED)». Όλοι μας έχουμε ένα κεκτημένο δικαίωμα σε ένα ισχυρό 
χρηματιστήριο.

Πολλά από τα παραπάνω εξακολουθούν να ισχύουν. Ήδη, ο Ralph Acampora 
θεωρεί ότι η ανοδική αγορά έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση της – έπειτα από την 
αρχική, σημαντική άνοδο των «ασφαλών» blue chips, πρόσφατα ακολούθησαν 
και οι μετοχές της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης. Συνεπώς, οι επενδυτές 
γίνονται πιο ανεκτικοί στο ρίσκο. «Οι διορθώσεις ή ακόμα και οι κάπως καθοδικές 
αγορές που τείνουν να εκλείψουν αντιπροσωπεύουν ευκαιρίες για αγορά,» έγραψε 
στις 9 Ιανουαρίου 2013. Και αποδείχτηκε σωστός.

9 ίανουαρίου 2013 - 11 λόγοι για τους οποίους ο Ralph Acampora είναι αισιόδοξος 
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(διάγραμμα ). Το ημερήσιο διάγραμμα είναι σαφώς 
υπεραγορασμένο. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τη μακροπρόθεσμα 
ανοδική αξιολόγησή μου. Εάν εξετάσουμε το μηνιαίο 
διάγραμμα (διάγραμμα 4), βλέπουμε ότι υπήρξε ένα καθαρό 
ξέσπασμα από μια τεράστια βάση. Δεν υπάρχουν ενδείξεις 
για μεγάλες κορυφές στο μηνιαίο διάγραμμα, το αντίθετο. 
Κάθε σημαντική υποχώρηση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως 
ευκαιρία αγοράς.

TRADERS’: Αυτή είναι μια σαφής δήλωση. Ποιό είναι 
το δεύτερο παράδειγμα; 
Acampora: Το μηνιαίο διάγραμμα του κλάδου τεχνολογίας 
E  (σύμβολο: X ) που παρουσιάζεται στο διάγραμμα 

 αποκαλύπτει μια σταθερή απόδοση. Ενώ ο κλάδος δεν 
έχει ξεπεράσει την αγορά πρόσφατα, βρίσκεται σταθερά σε 
ανοδική πορεία εδώ και αρκετό διάστημα  πλέον πρόσφατα, 
ο κλάδος έχει πετύχει νέα  υψηλά δεκαετίας, αφήνοντας 
επίσης μια επί μακρού υφιστάμενη βάση με το να κινείται 
ανοδικά.  

TRADERS’: Συνεπώς, οι μεγάλες αποφάσεις 
λαμβάνονται ουσιαστικά βάσει των μακροπρόθεσμων 
διαγραμμάτων, σωστά; 
Acampora: αι, πράγματι. Βραχυπρόθεσμα, υπάρχει 
πολύς θόρυβος και σύγχυση στην αγορά. αμβάνοντας 
αυτό υπόψη, το να κάνεις ένα βήμα πίσω και να κοιτάζεις 
τα μακροπρόθεσμα διαγράμματα είναι εξαιρετικά χρήσιμο. 

αποδοτικότητα. Παράδειγμα για αυτό αποτελούν οι μετοχές 
εταιρειών κοινής ωφελείας . Αυτό δείχνει ότι οι επενδυτές 
εμφανίζουν ήδη λιγότερη αποστροφή προς το ρίσκο, τα 
οποίο αποτελεί σημάδι για τη φάση 2. 

TRADERS’ :́ Είναι δυνατό και για την ανοδική αγορά 
να τεθεί εκτός ελέγχου; 
Acampora: Θεωρητικά, αυτό θα ήταν δυνατό. Δεδομένου 
ότι πολλοί μεγάλοι επενδυτές παραμένουν ανενεργοί, 
οι διαχειριστές κεφαλαίων, από φόβο μήπως χάσουν τη 
δουλειά τους, μπορεί κάλλιστα να εισέρχονται στην αγορά 
με δυναμικό τρόπο. Αυτό θα μπορούσε με τη σειρά του να 
προκαλέσει έναν αγοραστικό πανικό αγοράς, κάτι που δεν 
είναι καθόλου υγιές για την αγορά. Ελπίζω ότι δεν θα δούμε 
να συμβαίνει κάτι τέτοιο.

TRADERS’: Αναλύετε μόνο ευκαιρίες για αγορά ή θα 
ανοίγατε και θέσεις πώλησης; 
Acampora: Βεβαίως, εάν αυτό μου υποδεικνύει η ανάλυσή 
μου. Πρώτιστα αυτό, κι έπειτα θα πουλούσα μεμονωμένες 
μετοχές.  

TRADERS’: Πώς βλέπετε άλλες αγορές όπως, για 
παράδειγμα, εκείνες του χρυσού, το ασημιού ή του 
πετρελαίου; 
Acampora: Ο χρυσός και το ασήμι ζορίζονται από τη 
στιγμή της πτώσης του Απριλίου. Τείνω, αυτήν την 
περίοδο, να είμαι ουδέτερος, αλλά 
δεν θα σύστηνα θέσεις πώλησης. Το 
ίδιο ισχύει και για το πετρέλαιο, το 
οποίο βρίσκεται σε μια πλάγια τάση. 
Εδώ, για την ώρα (2  Μα ου 201 ), 
πρέπει κανείς να περιμένει και να δει 
τις εξελίξεις.

TRADERS’: Πώς επενδύετε στις 
αγορές του κόσμου που κρίνετε 
ελκυστικές; 
Acampora: Ένας εξαιρετικός τρόπος 
επένδυσης σήμερα είναι τα E . Αυτά 
τα προ όντα έχουν καταστήσει τις 
επενδύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο 
πραγματικά εύκολες.  

TRADERS’: Χρησιμοποιείτε τα ETF 
και για την ανάλυση τομέων; 
Acampora: αι, και έχω δύο εξαίρετα 
παραδείγματα επί αυτού. Το πρώτο 
είναι ο οικονομικός κλάδος ή το 
αντίστοιχο E  με το σύμβολο X  

Το διάγραμμα ενός έτους παρουσιάζει την ανάπτυξη του E  στον οικονομικό τομέα 
(σύμβολο: X ), που βρίσκεται σε σαφή ανοδική τάση. Πλέον πρόσφατα, η κατάσταση 
ήταν υπεραγορασμένη κατά την έναρξη της ακόμη πιο απότομης ανόδου, η οποία αύξησε 
τον κίνδυνο υποχωρήσεων.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ ) Ημερήσιο διάγραμμα του οικονομικού τομέα των ΗΠΑ

http://www.tradesignalonline.com/
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Και αυτό θα πρότεινα σε όποιον δεν ξέρει πώς να κινηθεί 
στις αγορές και  χρειάζεται καθοδήγηση. Και εάν το κάνει 

κανείς αυτό – να εξετάζει ένα μηνιαίο 
διάγραμμα του χρηματιστηρίου - θα 
ξέρει, κατά πάσα πιθανότητα, προς τα 
που πρόκειται να πάνε τα πράγματα.

TRADERS’: Αλλά τέτοιες 
απλουστευμένες προσεγγίσεις 
συζητούνται σπάνια στα μέσα. 
Acampora: Το πρόβλημα είναι ότι είναι 
πάντα ευκολότερο να μιλάνε για τα 
προβλήματα και να φοβίζουν τον κόσμο 
καθώς αυτό δίνει στα μέσα μεγαλύτερο 
βήμα μεταξύ των ανθρώπων. Είναι 
απολύτως φυσικό για τις απειλές να 
γίνονται ευρύτερα αποδεκτές. Αυτός 
είναι ένας από τους λόγους για να 
αγνοεί κανείς τα μέσα όσο το δυνατόν 
περισσότερο και να επικεντρώνεται 
στις αναλύσεις του.  

TRADERS’: Άρα, η τεχνική 
ανάλυση είναι κάτι στο οποίο 
μπορεί κανείς να βασίζεται, σωστά;
Acampora: Ένα μέρος της είναι 
επιστήμη και ένα άλλο είναι τέχνη. Και 

το κομμάτι της τέχνης συνίσταται στην κατάλληλη ερμηνεία. 
Αλλά μπορείς πάντα να στηρίζεσαι στην τιμή, η οποία δεν 

πρόκειται να αλλάξει εκ των υστέρων 
(σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των 
κερδών ή, μερικές φορές, ακόμη και 
τα νούμερα των εταιρικών κερδών 
που έχουν ήδη δημοσιευτεί). Η τιμή 
συνεχίζει απλώς να καθορίζεται βάσει 
των πληροφοριών και των προσδοκιών 
για το μέλλον, το οποίο την καθιστά 
ιδανικό εργαλείο για την ανάλυση της 
δύναμης των πωλητών έναντι εκείνης 
των αγοραστών.

TRADERS’: Έχετε ένα παράδειγμα 
μιας τέτοιας ερμηνείας; 
Acampora: Ας εξετάσουμε τους 
τελευταίους μήνες ή ακόμη και χρόνια. 
Επανειλημμένως, δεχόμαστε ένα 
κύμα αρνητικών ειδήσεων σε διάφορα 
μέτωπα, αλλά οι αγορές εξακολουθούν 
να ανεβαίνουν. Εάν μια κακή είδηση 
δεν επιφέρει πτώση στην αγορά, αυτό 
αποτελεί καλή είδηση. Αυτό αποτελεί 
μια πολύ κλασική ερμηνεία. Θα 

Το διάγραμμα παρουσιάζει την ανάπτυξη του ETF στον τομέα της τεχνολογίας (σύμβολο: 
XLK). Ενώ ο κλάδος δεν έχει ξεπεράσει πρόσφατα την αγορά, βρίσκεται σε σταθερή 
άνοδο εδώ και αρκετό καιρό – πλέον πρόσφατα με νέα δεκαετή υψηλά, τα οποία έχουν 
μετακινήσει μια χρόνια βάση προς τα πάνω.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ5) Μηνιαίο διάγραμμα του τομέα τεχνολογίας των ΗΠΑ

Το μηνιαίο διάγραμμα του ETF στον οικονομικό τομέα (XLF) επιβεβαιώνει τη 
μακροπρόθεσμα ανοδική αξιολόγηση του Ralph Acampora και δίνει προοπτική στην 
υπεραγορασμένη κατάσταση του ημερήσιου διαγράμματος του διαγράμματος 3. Το 
τελευταίο αντιπροσωπεύει εδώ τα τελευταία δώδεκα candle που παρήγαγαν το επιτυχές 
ξέσπασμα έπειτα από μια πολυετή σταθεροποίηση. Σύμφωνα με τον Acampora, 
μεγαλύτερες υποχωρήσεις που θα προκύψουν στην πορεία πρέπει να ερμηνευθούν ως 
ευκαιρίες για αγορά.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ4) Μηνιαίο διάγραμμα του οικονομικού τομέα των ΗΠΑ 
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υπάρξουν καλές περίοδοι σε κάποιες 
στιγμές στο μέλλον, και αυτό αναμένεται 
ήδη από τώρα. Σε πέντε έως οκτώ έτη 
από τώρα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να 
είναι ανεξάρτητες ως προς τις ανάγκες 
τους σε πετρέλαιο και ίσως ακόμη να 
έχουν προαχθεί σε εξαγωγέα φυσικού 
αερίου. Ο Πρόεδρος Obama έχει ήδη 
θέσει τις βάσεις για αυτό το ενδεχόμενο. 
Τέτοια πράγματα αποκαλούνται 
μετατροπείς των όρων του παιχνιδιού, 
οι οποίοι μπορεί να μη συζητιούνται 
σήμερα αλλά δημιουργούν εντελώς 
νέες ευκαιρίες.  

TRADERS’: Πόσο σημαντική είναι 
η έννοια της σχετικής ισχύος; 
Acampora: Οι αγορές καθοδηγούνται 
πρώτιστα από τους θεσμικούς 
επενδυτές. Ειδικά όσον αφορά τα 
fund, οι υπεραποδόσεις είναι κάτι το 
σημαντικό. Αλλά εάν αυτά τα fund 
υπολείπονται στο δείκτη αναφοράς, 
θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα 
καθώς οι πελάτες θα αποσύρουν τα 
κεφάλαιά τους. Συνέπεια αυτού είναι 
ότι, τις περισσότερες φορές, ειδικά οι 
αγορές που έχουν ανέβει σημαντικά 
θα αγοραστούν και πάλι ευρέως - 
από επενδυτές που είχαν χάσει τη 
μετακίνηση. Αυτό μπορεί πάλι να 
ενισχύσει τη σχετική δύναμη αυτής της 
αγοράς για αρκετό καιρό.  

TRADERS’: Χρησιμοποιείτε και 
τιμές stop στις επενδύσεις σας;
Acampora: Ναι, από ένα ορισμένο 
σημείο κι έπειτα αναζητώ την έξοδο, 
κι αυτός είναι ο λόγος που θέτω stop. 
Ωστόσο, όλα εξαρτώνται από το είδος 
της επένδυσης και από το χρονικό 
πλαίσιο που χρησιμοποιώ για τις 
συναλλαγές μου. Για παράδειγμα, τις 
περισσότερες φορές, οι υποχωρήσεις 
σε μια ανοδική τάση - κάτι που 
αυτήν την περίοδο διαπιστώνουμε 
στις μετοχές - αντιπροσωπεύουν 
επιπρόσθετες ευκαιρίες για αγορά 
όπου μπορώ να ενισχύσω τη θέση 
μου επιπλέον.

Αυτό παρουσιάζει την ανάπτυξη των αποδόσεων στα δεκαετή αμερικανικά κρατικά 
ομόλογα κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Ο Ralph Acampora θεωρεί ότι η 
πιο πρόσφατη αύξηση πάνω από το όριο του 2% θα μπορούσε να έχει επιβεβαιώσει τη 
μεταστροφή στα επιτόκια. Αυτό θα σήμαινε ότι το τεράστιο ράλι στις αγορές ομολόγων που 
διατηρείται από το 1982 πλησιάζει στο τέλος του και ότι, μακροπρόθεσμα, οι αποδόσεις 
θα αυξηθούν και πάλι.

Πηγή: www.bigcharts.com

Δ7) Έχει η μεγάλη μεταστροφή των επιτοκίων ήδη υλοποιηθεί; 

Στα τέλη Μαΐου, η τιμή κλεισίματος της μετοχής της Veeco σημείωσε ένα νέο υψηλό στο 
ημερήσιο διάγραμμα (δείτε το κορυφαίο σημάδι). Αυτό επιβεβαιώθηκε από το ξέσπασμα 
από τη μεγάλη βάση, η οποία είχε αναπτυχθεί από τις αρχές του 2012. Το μερίδιο αποτελεί 
ένα παράδειγμα μιας μετοχής που μέχρι πολύ πρόσφατα βρισκόταν στην κορυφή της 
λίστας ελέγχου του Ralph Acampora. Η ανοδική τάση επιβεβαιώθηκε με υποχωρήσεις 
που αντιπροσωπεύουν ευκαιρίες για αγορά.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ6) Ξέσπασμα στη Veeco 
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TRADERS’: Ποιο είναι το μέγιστο ποσό που θα 
χρησιμοποιούσατε από το κεφάλαιο επένδυσής σας 
για να το επενδύσετε σε μια θέση; 
Acampora: Και πάλι, εξαρτάται από την περίπτωση, αλλά το 
10% θα ήταν σίγουρα μια πολύ μεγάλη θέση την οποία θα 
περιέγραφα ως ανώτατο όριο.  

TRADERS’: Μπορείτε να θυμηθείτε κάποια ανάλυση 
για την οποία νιώσατε, αναδρομικά, μετανιωμένος;
Acampora: Ναι, απολύτως. Πριν από τη συντριβή του 
1987, υπήρξε στο Barron ένα άρθρο που φιλοξενούσε τις 
απόψεις διαφόρων αναλυτών. Ορισμένοι είχαν δηλώσει ότι 
ανέμεναν μια συντριβή. Εγώ δεν ήμουν τόσο απαισιόδοξος 
και μίλησα για μια πρόωρη διόρθωση. Τώρα εύχομαι να 
ήμουν πιο απαισιόδοξος τη συγκεκριμένη περίοδο καθώς 
αυτό υποδείκνυε η ανάλυση. «Η διόρθωση» ήταν σαφώς η 
λανθασμένη λέξη για να περιγράψει αυτό που ακολούθησε.  

TRADERS’: Ποια από τις αναλύσεις σας θυμάστε να 
είχε ιδιαίτερη επιτυχία; 
Acampora: Τον Ιούνιο του 1995 ο Dow βρισκόταν στις 
4500 μονάδες (διάγραμμα 8) και δημοσίευσα μια έρευνα 
58 σελίδων όπου πρότεινα ότι μια άνοδος στις 7000 
μονάδες θα ήταν δυνατή. Το αμέσως επόμενο διάστημα 
η εκτίμησή μου αντιμετωπίστηκε με πολύ εμπαιγμό, αλλά 

το Φεβρουάριο του 1997 ο στόχος 
επιτεύχθηκε και προέτρεψε τον τότε 
εργοδότη μου να μου κάνει δώρο 
μια κόκκινη Corvette, την οποία 
επιθυμούσα από παλιά.

TRADERS’: Καθόλου κακή 
επιβράβευση! Πώς καταλήξατε στο 
συμπέρασμα ότι ο Dow μπορούσε 
να ανέβει τόσο πολύ; 
Acampora: Ολόκληρη η ανάλυση 
βασίστηκε σε μια συνομιλία που είχα 
με έναν επενδυτή με το όνομα Ken 
Wood, ο οποίος τότε ήταν 85 ετών και 
είχε ουσιαστικά βιώσει κάθε άνοδο 
και πτώση της αγοράς του 20ου 
αιώνα. Τον ρώτησα ποια υπήρξε η 
δυσκολότερη για εκείνον περίοδος και 
περίμενα να αναφερθεί στη μεγάλη 
ύφεση μετά από το 1929. Αντιθέτως, 
μου είπε ότι η δυσκολότερη περίοδος 
υπήρξε μεταξύ του 1963 και του 
1965. Το αιτιολόγησε ως εξής: Κατά 
την περίοδο εκείνη, οι αγορές ήταν 
διαρκώς υπεραγορασμένες δίχως να 

διαμορφώνεται μια πραγματική διόρθωση. Αυτό ακριβώς 
έδειχνε να γίνεται στις αρχές του 1995, το οποίο μου επέτρεψε 
να δώσω την αισιόδοξη ερμηνεία. Ποιος ξέρει, ίσως το ίδιο να 
συμβαίνει και τώρα.

TRADERS’: Καθώς ανατρέχετε στην επιτυχή 
σταδιοδρομία σας, τι είναι αυτό για το οποίο είστε 
ιδιαίτερα υπερήφανος; 
Acampora: Την εποχή που ο φίλος μου John Brooks κι 
εγώ θέταμε τα θεμέλια για την MTA, η τεχνική ανάλυση 
απολάμβανε την αναγνώριση που έχει το βουντού. Ήξερα ότι 
αυτό θα άλλαζε κάποια στιγμή, αλλά δεν περίμενα να ζήσω 
αρκετά για να το προλάβω. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος 
που κατορθώσαμε να καθιερώσουμε το Chartered Market 
Technician (CMT) ως εναλλακτικό στο κλασικό πιστοποιητικό 
CFA – καθώς επίσης και το γεγονός ότι η SEC αναγνώρισε 
επίσημα αυτό τον τίτλο σπουδών το 2005. Αυτή υπήρξε 
πράγματι μια σημαντική κατάκτηση για την τεχνική ανάλυση. 
Δυστυχώς, η IFTA αρνήθηκε να πράξει αναλόγως επειδή 
είχαν πέσει έξω με το MTA εσωτερικά. Αλλά είμαι βέβαιος 
ότι αυτή η χρόνια διαφωνία θα επιλυθεί στο μέλλον. 
Σε τελευταία ανάλυση, οι τεχνικοί αναλυτές πρέπει να 
αλληλοϋποστηρίζονται (γέλια).  

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από το Marko Graenitz «

Τον Ιούνιο του 1995, ο Dow βρισκόταν στις 4500 μονάδες (δείτε το βέλος), έχοντας 
σχεδόν διπλασιαστεί από το χαμηλό του 1991. Εκείνη την περίοδο, ο Ralph Acampora 
δημοσίευσε μια έρευνα 58 σελίδων όπου πρότεινε πως μια άνοδος στο επίπεδο των 7000 
μονάδων ήταν πιθανή. Τότε, σχεδόν κανείς δεν πίστεψε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί καθώς οι τιμές έμοιαζαν ήδη «υψηλές». Αλλά ήδη από το Φεβρουάριο 
του 1997 - μόλις 20 μήνες αργότερα - ο στόχος επιτεύχθηκε.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ8) Ο Dow Jones τον Ιούνιο του 1995 
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John Person 
Το ταξίδι και οι ανακαλύψεις ενός βετεράνου επενδυτή με πορεία 33 ετών
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» TRADERS :́ Πότε ακούσατε για πρώτη φορά για τις 
αγορές και τις επενδύσεις; 
Person: Στον τόπο όπου μεγάλωσα πολλοί από τους 
γονείς των φίλων μου ήταν στο χώρο των επενδύσεων, με 
αποτέλεσμα πολλά παιδιά να εργάζονται τα καλοκαίρια 
στο χρηματιστήριο (floor) σε νεαρή ηλικία. Η αλήθεια είναι 
ότι ένας φίλος των γονιών μου πρότεινε να εργαστώ στο 
χρηματιστήριο ως runner για το καλοκαίρι. Εκείνος ήταν 
μέλος του CME κι έτσι πήγα και έκανα αίτηση σε ορισμένες 
εταιρείες με αποτέλεσμα να προσληφθώ από την Packers 
Trading, η οποία ήταν κατά κύριο λόγο 
μια εταιρεία εκτροφής βοοειδών.

TRADERS :́ Ποια ήταν τα 
σημαντικότερα μαθήματα που 
πήρατε στο χρηματιστηριακό 
σανίδι (floor); 
Person: Εκείνη την εποχή ήμουν 16 
και δεν ενδιαφερόμουν πραγματικά για 
τις επενδύσεις, αλλά αυτό που έμαθα 
ήταν να πηγαίνω εγκαίρως στη δουλειά 
επειδή μερικοί επενδυτές επέλεγαν 
runners και τους έδιναν πολύ μεγάλα 
φιλοδωρήματα για να κάνουν ιδιαίτερα 
θελήματα, όπως το να πηγαινοέρχονται 
στο γραφείο ή στο εστιατόριο για να τους 
φέρουν φαγητά ή ποτά. Εάν πήγαινες 
νωρίς στη δουλειά σε επέλεγαν.

TRADERS :́ Ποιος ήταν ο στόχος 
καριέρας που είχατε θέσει για τον 
εαυτό σας εκείνη την εποχή;

Στο τέλος της στήλης των 60 λεπτών, στις 9:00 πμ, ο δείκτης έδωσε ένα έντονο ανοδικό 
σήμα (πράσινο τρίγωνο στα δεξιά). Το διάγραμμα των 15 λεπτών έκανε το ίδιο στο τέλος 
του χρονικού πλαισίου των 9:45 πμ. Συγχρόνως, το διάγραμμα των 5 λεπτών βρισκόταν 
σε ανοδική κατάσταση. Επίσης, είχαμε κατά σύμπτωση κι ένα μοτίβο High Close Doji των 
5 λεπτών. Η είσοδος πραγματοποιείται με αγορά ενάντια σε υποχώρηση των κινητών 
μέσων όρων και για τους επενδυτές με ορίζοντα ημέρας, τα stop μπορούν να τεθούν κάτω 
από το χαμηλό της στήλης trigger. 

Πηγή: www.TradeNavigator.com

Δ1) Συναλλαγή αγοράς E-mini SP 

Ο John Person είναι ένας βετεράνος της βιομηχανίας επενδύσεων σε συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και δικαιώματα προαίρεσης με εμπειρία 33 ετών. Ξεκίνησε την πορεία του το 
1979, στην αγορά Mercantile Exchange του Σικάγου. Στη συνέχεια είχε το προνόμιο να εργαστεί κοντά 
στον George Lane, τον καινοτόμο εμπνευστή του δείκτη  Stochastic. Ο John εργάστηκε σταδιακά 
σε όλο το φάσμα της βιομηχανίας ως ανεξάρτητος επενδυτής, μπρόκερ, αναλυτής και διευθυντής 
υποκαταστήματος σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του Σικάγου. Είναι ο συγγραφέας διάφορων 
κορυφαίων επενδυτικών βιβλίων και εκπαιδευτικών σειρών. Ήταν ο πρώτος που δίδαξε στους 
επενδυτές έναν ισχυρό συνδυασμό ανάλυσης candlestick και σημείου αλλαγής τάσης. Το 1998 ανέπτυξε 
το προσωπικό του σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών και άρχισε να εκδίδει το μηνιαίο ενημερωτικό 
δελτίο με τίτλο «The Bottom-Line Financial and Futures Newsletter», το οποίο ενσωματώνει θεμελιώδεις 
αναπτύξεις και τεχνική ανάλυση που περιλαμβάνει τα δεδομένα του δικού του συστήματος, με τον 
ισχυρό δείκτη του «Persons Pivots». Ο John αναφέρεται ευρέως στη βιομηχανία και αποτελεί έναν 
περιζήτητο ομιλητή για πολλές από τις κορυφαίες επαγγελματικές οργανώσεις ανά τον κόσμο.  

Person: Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να γίνω δικηγόρος 
σπουδάζοντας νομική. Η σκέψη μου ήταν να γίνω 
εγκληματολόγος.

TRADERS :́ Πώς έγινε και καταλήξατε επενδυτής; 
Person: Βρισκόμουν σε ένα τραίνο και διάβαζα για ένα 
τεστ οικονομικών σε μια εποχή που σπούδαζα στο Loyola 
Business school του Σικάγου. Δίπλα μου καθόταν κάποιος 
που με ρώτησε τι μελετούσα και ποια ήταν τα ενδιαφέροντά 
μου, ενώ στο τέλος μου είπε πως ενδιαφερόταν να προσλάβει 

http://www.tradenavigator.com/
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Στην τεχνική ανάλυση, σημείο αλλαγής τάσης (pi ot point - 
) ονομάζεται ένα επίπεδο τιμών που χρησιμοποιείται από 

τους επενδυτές ως προγνωστικός δείκτης για τη μετακίνηση 
της αγοράς. Υπολογίζεται ως μέσος όρος του υψηλού ( ), 
του χαμηλού ( ) και του κλεισίματος (C) της προηγούμενης 
περιόδου συναλλαγών. Εκτός από το ίδιο το σημείο, 
μπορείτε να υπολογίσετε πρόσθετα επίπεδα στήριξης και 
αντίστασης αφαιρώντας ή προσθέτοντας ως εξής: 
 R1  2   
 R2    (   )
 R3    2 (   )
 S1  2   
 S2    (   )
 S3    2 (   )

Υπολογισμός σημείου αλλαγής τάσης

Αυτός ο δείκτης, που αναπτύχθηκε από τον oe ran ille, 
παρέχει ένα τρέχον σύνολο του όγκου για συγκεκριμένο 
υποκείμενο. ρησιμοποιώντας τον B , οι επενδυτές 
μπορούν να επιχειρήσουν να διαπιστώσουν το πότε πολλοί 
συμμετέχοντες συσσωρεύουν ή διανέμουν τις μετοχές 
τους. Με αυτό τον τρόπο, μια ανοδική τάση στον B  
επιβεβαιώνει μια ανοδική τάση στις τιμές, και αντιστρόφως. 
Οι αποκλίσεις μπορούν να ερμηνευθούν ως σήματα 
προειδοποίησης,  π.χ. ένας B  με καθοδική τάση ενώ 
η τιμή εξακολουθεί να κινείται ανοδικά θα αποτελούσε 
αρνητικό σήμα. Υποσημείωση: Ο oe ran ille απεβίωσε 
στις 7 Σεπτεμβρίου 2013.

Όγκος εξισορρόπησης 

κάποιον σαν εμένα. Μου είπε ότι δούλευε στη βιομηχανία 
εμπορευμάτων, μου έδωσε μια κάρτα και μου ζήτησε 
να τον επισκεφτώ στο γραφείο του και να γευματίσουμε 
ώστε να έβλεπα αν θα με ενδιέφερε η πρότασή του. Μια 
εβδομάδα αργότερα του τηλεφώνησα και τον συνάντησα 
στο κτίριο nsurance E change στην οδό 175 est ac son, 
δίπλα στο CB T. Στο σημείο εκείνο βρισκόταν η αγορά 
εμπορευμάτων Mid-American Commodit  E change. 
Γευματίσαμε και στη συνέχεια ανεβήκαμε στο γραφείο του 
και στο «δωμάτιο πολέμου». Αυτό ήταν ο χώρος εκτέλεσης 
συναλλαγών. Η σύζυγός του err  ήταν εξαιρετικά ευγενική 
και με καλωσόρισε. δεσα. ομίζω πως ήταν η σύζυγός 
του εκείνη που με έβαλε να συμπληρώσω μερικές μορφές 
για το CTFC ώστε να εγγραφώ επίσημα ως αντιπρόσωπος 
εμπορευμάτων, τόσο με τη CME όσο και με το CB T. Αυτά 
έγιναν προτού δημιουργηθεί το NFA.  

TRADERS :́ Χρησιμοποιήσατε ο ίδιος το δείκτη 
Stochastic του George Lane, και αν ναι, τον 
χρησιμοποιείτε ακόμη σήμερα; 
Person: Ο eorge ήταν σπουδαίος και, πράγματι, τον 
χρησιμοποίησα, όμως σήμερα τον χρησιμοποιώ για πιο 
μακροπρόθεσμη ανάλυση για να επιβεβαιώσω καθοδικά και 
ανοδικά μοτίβα απόκλισης. χω ένα εργαλείο ορμής που 
δημιούργησα, το οποίο είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα TD 
Ameritrades. Είναι διαθέσιμο ως βιβλιοθήκη στα Bloomberg 
Terminals, Tradestation, Metastoc , enesis και σε ένα 
πλήθος από άλλες γνωστές πλατφόρμες όπως οι eSignal 

EC και Nin a trader. Ο δείκτης ονομάζεται S και τον 
χρησιμοποιώ, κατά κύριο λόγο, από κοινού με το εργαλείο 
μου ersons i ot.

TRADERS :́ Πολλοί από τους αναγνώστες μας μπορεί 
να μην έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες. 
Μπορείτε να μας δώσετε μια συνοπτική εισαγωγή για 
το πώς υπολογίζεται και πώς λειτουργεί ο δείκτης PPS; 
Person: Οι υπολογισμοί βασίζονται σε έναν προσωπικό 
αλγόριθμο. Η λειτουργία του είναι να αναγνωρίζει αλλαγές 
στην τάση της αγοράς. Είναι πολύ αποτελεσματικός 
όταν χρησιμοποιείται με πολλαπλά χρονικά πλαίσια. Για 
παράδειγμα, εάν τα χρονικά πλαίσια των 60 και των 15 
λεπτών υποδεικνύουν συνθήκες αγοράς, τότε, όταν εκτελώ 
συναλλαγές με ημερήσιο ορίζοντα, προτιμώ να εξετάζω πιο 
βραχυπρόθεσμα σήματα αγοράς. Το πρωί της Δευτέρας 
7 Οκτωβρίου είχαμε ένα κλασικό παράδειγμα μιας τέτοιας 
κατάστασης. Όπως φαίνεται στο κάτω τεταρτημόριο του 
διαγράμματος 1, στο τέλος της στήλης των 60 λεπτών, 
στις 9:00 πμ, ο δείκτης έδωσε ένα έντονο ανοδικό σήμα 
(πράσινο τρίγωνο). Το διάγραμμα των 15 λεπτών (μεσαίο 
τεταρτημόριο) έδωσε ένα έντονο ανοδικό σήμα στο τέλος του 
χρονικού πλαισίου των 9:45 πμ. Την ίδια στιγμή, το διάγραμμα 
των 5 λεπτών (άνω τεταρτημόριο) βρισκόταν σε ανοδική 
κατάσταση. Επίσης, είχαμε κατά σύμπτωση κι ένα μοτίβο 

igh Close Do i των 5 λεπτών. Η είσοδος πραγματοποιείται 
με αγορά ενάντια σε υποχώρηση των κινητών μέσων όρων 
και για τους επενδυτές με ορίζοντα ημέρας τα stop μπορούν 
να τεθούν κάτω από το χαμηλό της στήλης trigger. Εάν η 
αγορά κινηθεί ανοδικά, με αυτό το stop θα πρέπει να είμαστε 
ασφαλείς καθώς όταν οι αγορές βρίσκονται σε ανοδική τάση 
τείνουν να δίνουν υψηλότερα χαμηλά.

TRADERS :́ Πώς αναπτύχθηκε η σταδιοδρομία σας; 
Τι πήγε καλά, τι πήγε λάθος, και το σημαντικότερο, τι 
διδαχθήκατε κατά την πορεία;
Person: Η καριέρα μου ξεκίνησε δίπλα στον eorge ane. 
Αρχικά βοηθούσα στη συλλογή δεδομένων σε εκθέσεις 
και στη σύνταξη των ενημερωτικών δελτίων, ενώ τον 
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παρακολουθούσα να εκτελεί συναλλαγές και να αναλύει τις 
αγορές. Ασχολιόταν περισσότερο με τις αγορές αγροτικών 
προϊόντων. Εγώ ήμουν γοητευμένος με τις χρηματαγορές, 
κυρίως με τα τριακονταετή ομόλογα. Το 1984, το CBOT 
εισήγαγε για πρώτη φορά δικαιώματα προαίρεσης στα 
ομόλογα, αυτό ήταν το πρώτο εμπόρευμα και στη συνέχεια 
κόλλησα. Έμαθα να εφαρμόζω τη μόχλευση δυναμικά 
χρησιμοποιώντας καθορισμένες παραμέτρους κινδύνου. 
Αυτό που πήγε καλά ήταν το γεγονός ότι είχα έναν 
σπουδαίο δάσκαλο που μου έδειχνε πώς να προσδιορίζω 
μια κατεύθυνση τάσης και πώς να εκτελώ συναλλαγές 
επί αυτής. Το τι πήγε στραβά είναι μια δύσκολη ερώτηση, 
αλλά ως επενδυτής νομίζω ότι όλοι ξέρουμε πως τα καλά 
πράγματα κάποτε τελειώνουν. Μέχρι τα μέσα του 1986 τα 
είχα πάει περίφημα κι έκανα ένα διάλειμμα από τις αγορές. Κι 
αυτό γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η τάση είναι με το μέρος σου 
μέχρι να ολοκληρωθεί. Οι καλοί επενδυτές ξέρουν ότι μόλις 
βγάλουν χρήματα πρέπει να υποχωρήσουν, να διακόψουν 
τις συναλλαγές και να επανεκτιμήσουν την κατάσταση. Μου 
έμαθαν ότι εάν συνεχίζεις να συναλλάσσεσαι, οι αγορές θα 
θελήσουν πίσω τα λεφτά σου. 

TRADERS :́ Πώς τα πήγατε 
όταν οι συναλλαγές άρχισαν να 
μεταφέρονται όλο και περισσότερο 
από το “χρηματιστηριακό σανίδι” 
(fl oor) στην οθόνη; Σύμφωνα με την 
άποψή σας, ποιά είναι η διαφορά 
στις δεξιότητες που πρέπει να 
αποκτήσει ένας επενδυτής;
Person: Είμαι τεχνικός επενδυτής.  
Πάντοτε χρησιμοποιούσα 
διαγράμματα, ήδη από την εποχή 
που τα σχεδιάζαμε στο χέρι. Σήμερα 
οι συναλλαγές γίνονται μέσω 
υπολογιστών κι αυτό νομίζω ότι, σε 
κάποιο βαθμό, δίνει στους επενδυτές 
κοινή αφετηρία. Οι υπολογιστές 
παρέχουν στους επενδυτές 
πρόσβαση σε πιο εξελιγμένες 
δυνατότητες προγραμματισμού 
και ανάλυσης. Οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές παρέχουν περισσότερα 
δεδομένα όπως όγκο, τιμές αγοράς 
και πώλησης, συγκριτική ανάλυση 
κοκ. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. 
Το μειονέκτημα είναι ότι δε βλέπεις κι 
ούτε ακούς τη ροή των εντολών όπως 
έκανες στο fl oor. Με άλλα λόγια, δε 
βλέπεις κι ούτε ακούς εάν οι θεσμικοί 

Ένα call spread αγοράς αποτελεί μια στρατηγική δικαιώματος όπου οι επενδυτές 
αγοράζουν δικαιώματα αγοράς σε τιμή εξάσκησης Α και ταυτόχρονα πουλάνε τον 
ίδιο αριθμό δικαιωμάτων αγοράς του ίδιου υποκειμένου και ημερομηνίας λήξης, 
αλλά σε μια υψηλότερη τιμή εξάσκησης Β για καθαρό κέρδος (δείτε το διάγραμμα 
κάτω αριστερά). Ένα call spread πώλησης είναι το αντίστροφο, δηλαδή, πουλάς 
τα δικαιώματα αγοράς με τη χαμηλότερη τιμή εξάσκησης και αγοράζεις εκείνα με 
την υψηλότερη τιμή εξάσκησης για ένα καθαρό κέρδος. Όσον αφορά το call spread 
αγοράς, η πώληση ενός φθηνότερου δικαιώματος αγοράς με υψηλότερη τιμή 
εξάσκησης βοηθάει στην αντιστάθμιση του κόστους του πιο ακριβού δικαιώματος 
αγοράς που αγοράζεται. Αυτό μειώνει το ρίσκο της συναλλαγής αλλά, συγχρόνως, 
περιορίζει τα κέρδη (από το σημείο όπου πωλούνται τα δικαιώματα αγοράς). Όσον 
αφορά το call spread πώλησης, η αγορά ενός φθηνότερου δικαιώματος αγοράς 
με υψηλότερη τιμή εξάσκησης βοηθάει στον περιορισμό του ρίσκου εάν η μετοχή 
ανεβαίνει, ενώ η πώληση του ακριβότερου δικαιώματος αγοράς κερδίζει την τιμή 
δικαιώματος. Εντούτοις, η αγορά του δικαιώματος αντιστάθμισης κινδύνου μειώνει 
επίσης το καθαρό κέρδος κατά την εφαρμογή της στρατηγικής.

Call Spread

πουλάνε ή αγοράζουν σταθερά. Επιπλέον, οι υπολογιστές 
στηρίζονται στο διαδίκτυο και είναι γνωστό ότι γίνονται 
διακοπές λειτουργίας.  

TRADERS :́ Δώστε μας παρακαλώ λίγες περισσότερες 
λεπτομέρειες για τις συναλλαγές σας. Πώς επιλέγετε 
τις εισόδους και τις εξόδους σας και πού θέτετε τους 
στόχους σας και τα stop;
Person: Οι περισσότερες από τις εισόδους μου γίνονται 
με εντολές με όρια. Αφότου ενεργοποιηθεί κάποιο 
ανοδικό σήμα, ψάχνω, για παράδειγμα, για αιφνιδιαστικές 
επιστροφές σε κάποιον κινητό μέσο όρο. Επίσης εισάγω 
εντολές stop για να εισέλθω εφόσον δεν επιλεγούν τα 
όρια μου, ώστε να μπορώ να προλάβω μια είσοδο καθώς 
η αγορά μετακινείται προς την αναμενόμενη κατεύθυνση. 
Χρησιμοποιώ αυτό που αποκαλώ μέθοδο Last Condition 
Stop και trail stop. Συνήθως θέτω ένα κέρδος-στόχο, 
αλλά για συναλλαγές με ορίζοντα ημέρας συνήθως 
πραγματοποιώ εισόδους με τη μία και βγαίνω σταδιακά 
από μια συναλλαγή με trailing stops. Όταν ανοίγω μια 
θέση, το κάνω επίσης σταδιακά.
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έχω αναπτύξει για διάφορες χρονικές 
περιόδους και συνθήκες. 

TRADERS :́ Μπορείτε, επίσης, να 
μας δώσετε μια συνοπτική εξήγηση 
του μοτίβου High Close Doji; 
Person: Ως επενδυτής ψάχνω για 
το πιο αξιόπιστο και συνεπές μοτίβο 
εκτέλεσης συναλλαγών. Ως αιώνιος 
μαθητής της αγοράς, άρχισα να 
διαβάζω για τα μοτίβα candle κατά τα 
μέσα του ’90. Πόσο πιο ανοδικό μοτίβο 
θα μπορούσε να υπάρχει από το Island 
Bottom (Abandon Baby) ή το Morning 
Doji Star; Δυστυχώς, αυτά τα δύο 
μοτίβα παρουσιαζόντουσαν σπάνια. 
Εντούτοις, αυτό που είδα σε σταθερή 
βάση και αναγνώρισα ως κοινό 
παρανομαστή ήταν ότι μετά από μια 
καθοδική τάση, μόλις διαμορφωνόταν 
ένα Doji, ήταν το candle με τις πολλές 
στήλες που έκλεινε επάνω από το 

υψηλό του Doji. Για αυτό το λόγο ονόμασα το μοτίβο  High 
Close Doji (διάγραμμα 2). Το πρωτοδημοσίευσα στο βιβλίο 
μου με τίτλο Candlestick  Pivot Point Trading Triggers, 
των εκδόσεων John Wiley & Sons, 2005 (σελίδα 215). Το 
σπουδαίο είναι ότι η τοποθέτηση της εισόδου και του stop 
loss είναι συνεπής και έχει συγκεκριμένους κανόνες.

TRADERS :́ Παρουσιάστε μας παρακαλώ μερικές 
πρόσφατες συναλλαγές που υπογραμμίζουν τη 
μέθοδό σας. 
Person: Βεβαίως. Έκανα μια συναλλαγή δικαιώματος 
προαίρεσης στη Priceline μπροστά σε ένα μεγάλο 
ακροατήριο την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, μάλιστα κάναμε 
επισήμανση και στο Twitter. Το στήσιμο ήταν το εξής: η 
τιμή συναλλασσόταν έως το Monthly Persons Pivot, στις 
1072. Είχαμε ένα στήσιμο όγκου χρησιμοποιώντας τον 
On Balance Volume (διασταύρωση του OBV με τον κινητό 
μέσο όρο του). Η συναλλαγή αφορούσε στην πώληση του 
Οκτωβρίου 1070/1080 call spread (άνοιγμα με δικαιώματα 
αγοράς) εισπράττοντας $4.60. Μερικοί επενδυτές επέλεξαν 
να πουλήσουν τις εβδομαδιαίες λήξεις που είχαν ελαφρώς 
χαμηλότερη τιμή δικαιώματος. Την επόμενη ημέρα, ο PCLN 
έπεσε στο χαμηλό των 1043. Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει το 
στήσιμο και το σήμα.  

TRADERS :́ Παρουσιάστε μας παρακαλώ και μία ή 
δύο αποτυχημένες συναλλαγές ώστε να δούμε πώς 
διαχειρίζεστε τις απώλειες.

TRADERS :́ Τι είναι η μέθοδος Last Condition Stop; 
Person: Πρώτιστα, εάν η αγορά είναι ανοδική, τοποθετείς 
sell stop κάτω από τα χαμηλά συγκεκριμένων στηλών 
ξεσπάσματος. Αναφέρομαι σε στήλη που έχει κλείσει πάνω 
από το υψηλό των προηγούμενων στηλών.

TRADERS :́ Ποια στησίματα χρησιμοποιείτε;
Person: Διάφορα ανοδικά στησίματα που χρησιμοποιώ 
είναι οι είσοδοί μου με σήματα PPS ή τα μοτίβα High Close 
Doji. Το μοτίβο HCD έχει συγκεκριμένους κανόνες εισόδου 
και stop. Είναι ένας από τους περίπου 20 σχηματισμούς 
διαγραμματικών μοτίβων που χρησιμοποιώ σταθερά, 
η αλήθεια είναι ότι τα μοτίβα HCD και το καθοδικό LCD 
εξηγούνται πλήρως σε πολλά από τα βιβλία μου.

TRADERS :́ Μπορείτε να εξηγήσετε την προσέγγιση 
που ονομάζετε «Persons Pivot»; 
Person: Πρόκειται για έναν δυναμικό κύριο δείκτη τιμών. 
Βασίζεται στη συνιστώσα ενός κινητού μέσου όρου 
χρησιμοποιώντας το σημείο αλλαγής τάσης ως την τιμή 
εισαγωγής κι όχι κλεισίματος. Με βάση την ανάλυση 
του κινητού μέσου όρου, παρέχει στον επενδυτή την 
τεχνική προοπτική της αγοράς – ανοδική, καθοδική ή 
ουδέτερη – και, υπό αυτή την προϋπόθεση, υποδεικνύει 
το προβαλλόμενο επίπεδο στήριξης και αντίστασης. Άρα, 
εάν η αγορά καθοριστεί ως ανοδική, δίνει τις προβολές 
των επιπέδων-στόχων R-2 έως και S-1 χρησιμοποιώντας 
τους μαθηματικούς υπολογισμούς five point pivot. Αυτό το 

Το candle που διαμορφώνεται στις 09:30 αποτελεί ένα χαρακτηριστικό μοτίβο High Close 
Doji, που γυρίζει γύρω από τη βραχυπρόθεσμη καθοδική τάση και αργότερα επιτρέπει ένα 
σήμα Persons Pivot, όταν η αγορά πέρασε από το υψηλό αυτού του candle. 

Πηγή: www.TradeNavigator.com

Δ2) E-mini S&P High Close Doji  
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Person: Το διάγραμμα 4 δείχνει μια 
συναλλαγή όπου το στήσιμο ήταν 
κλασικό αλλά δε λειτούργησε. Η D I 
παρήγαγε ένα εβδομαδιαίο σήμα 
αγοράς σε μηνιαία στήριξη. Η κίνηση 
υποστηρίχθηκε από μια αύξηση στον 
όγκο όπως φαίνεται χρησιμοποιώντας 
το δείκτη V που φαίνεται στο σημείο 
«Α». Η είσοδος ήταν στα 20,1 . Το 
stop τοποθετήθηκε κάτω από την 
παράμετρο κινδύνου μου της τάξης 
του  και κάτω από τον κινητό μέσο 
όρο των 20 εβδομάδων στα 1 , 2. Η 
συναλλαγή δεν ήταν αποτελεσματική, 
η ορμή χάθηκε, και τώρα προχωράω 
στην επόμενη συναλλαγή.  

TRADERS :́ Ποια είναι η μέθοδός 
σας στη διαχείριση κινδύνου και 
χρημάτων; 
Person: Για συναλλαγές με ορίζοντα 
ημέρας τυπικά χρησιμοποιώ ένα 
stop με βάση τις συνθήκες και όχι το 
δολάριο ή το επίπεδο τιμών. Αυτό 
σημαίνει πως εάν υπάρξει ένα σήμα για αγορά, το stop 
μου είναι κάτω από το χαμηλότερο χαμηλό των τεσσάρων 
τελευταίων στηλών ή κάτω από το χαμηλό της στήλης 
trigger. Το μέγεθος της απόστασης ή του ρίσκου βοηθάει 
επίσης στον καθορισμό του μεγέθους θέσης. Επιπλέον, σε 
περιπτώσεις όπου οι αγορές είναι όμηροι σε μια κατάσταση 
που προκαλείται από ένα τρέχον γεγονός, όπως το κλείσιμο 
του Αμερικανικού δημοσίου, όπου οποιοδήποτε εξέχον 
γεγονός δημιουργεί σπασμωδικές αντιδράσεις, μειώνω το 
μέγεθος θέσης μου. Όσον αφορά στις συναλλαγές swing 
ή θέσης με είσοδο αγοράς, ανάλογα με τις συνθήκες και 
το στήσιμο, προτιμώ να χρησιμοποιώ έναν παράγοντα 
ρίσκου της τάξης του , από κοινού με ένα επίπεδο 
στήριξης. Σε περιπτώσεις όπου το stop πρέπει να είναι 
κάτω από έναν κινητό μέσο όρο ή προηγούμενο χαμηλό, 
το ρίσκο μου μπορεί να αυξηθεί σε - , όπως συνέβη με 
τη συναλλαγή της D I.

TRADERS :́ Ο παράγοντας κινδύνου 5% σημαίνει ότι 
πράγματι ρισκάρετε το 5% του επενδυτικού κεφαλαίου;

Η PC  συναλλασσόταν ανοδικά έως το  Monthl  Persons Pivot, στις 10 2 (κόκκινο 
σημάδι αντίστασης). Είχαμε ένα στήσιμο όγκου χρησιμοποιώντας όγκο εξισορρόπησης 
(διασταύρωση του V με τον κινητό μέσο όρο του). Η συναλλαγή αφορούσε στην πώληση 
του Οκτωβρίου 10 0 10 0 call spread (άνοιγμα με δικαιώματα αγοράς) εισπράττοντας 

4. 0.  Την επόμενη ημέρα, η PC  έπεσε στο χαμηλό των 104 .
Πηγή: www. rade avigator.com

Δ ) Συναλλαγή πώλησης της Priceline (PC ) 

Person: Σπουδαία ερώτηση, η απάντηση είναι όχι, σε καμία 
περίπτωση. Χρησιμοποιώ έναν παράγοντα  στην αξία της 
συναλλαγής, έπειτα καθορίζω το ποσό σε δολάρια για να 
ανακαλύψω στη συνέχεια το συνολικό μέγεθος θέσης μου. 
Παραδείγματος χάριν, εάν υπάρχει μια μετοχή 20,00, το  
ισούται με 1,00, αλλά εάν το χαμηλό ή μια στήριξη είναι, ας 
πούμε, 1,2  από την είσοδο, θα πραγματοποιήσω αυτή την 
προσαρμογή.  

TRADERS :́ Περιγράψτε, παρακαλώ, τη χειρότερη 
συναλλαγή που κάνατε ποτέ και τι διδαχθήκατε από 
αυτήν.
Person: Η χειρότερη συναλλαγή που έκανα ποτέ ήταν 
στην πραγματικότητα ένα λάθος. ταν μια πολύ μεγάλη 
συναλλαγή δικαιώματος προαίρεσης σε ομόλογα και 
αντιστάθμισα τη λάθος τιμή εξάσκησης. Αυτό που 
διδάχθηκα είναι ότι ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι 
ένα κέρδος σε μια συναλλαγή, εάν δεν είσαι προσεκτικός, 
εάν πραγματοποιείς βεβιασμένη έξοδο, μπορεί να γίνουν 
λάθη. Οι επενδυτές πρέπει να ελέγχουν τη θέση και να 

Οι συναλλαγές μέσω υπολογιστών, 
σε κάποιο βαθμό, δίνουν στους 

επενδυτές κοινή αφετηρία.
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TRADERS :́ Τι συστήνετε στους 
νέους επενδυτές για το ξεκίνημά 
τους;
Person: Οι εκτελέσεις συναλλαγών 
απαιτούν εξάσκηση και πρέπει 
να ανακαλύψεις πώς ενεργείς και 
αντιδράς την ώρα της δράσης. Βρείτε 
μια μέθοδο και ακολουθήστε πιστά 
τους κανόνες. Ως ανθρώπινα όντα 
είμαστε επιρρεπείς στη συνήθεια. 
Συνήθως αποκτούμε κακές συνήθειες, 
η γνώση αυτής της αλήθειας μπορεί 
να αποδειχθεί ως το σημαντικότερο 
προτέρημά σας. Οι περισσότεροι 
επενδυτές αποτυγχάνουν επειδή 
νομίζουν ότι ξέρουν περισσότερα από 
τις αγορές. Εάν οι μέθοδοί σας είναι 
ορθές και εφαρμόζετε με συνέπεια 
τις παραμέτρους κινδύνου, εάν η 
συναλλαγή αξίζει θα ανταμειφθείτε.  

TRADERS :́ Τι χρειάζεται, από 
ψυχολογική άποψη, για να πετύχει 
ένας επενδυτής;

Person: Δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται 
ταπεινότητα και πειθαρχία στο να περιμένει κανείς το 
κατάλληλο στήσιμο αντί να προσδοκά ότι θα προκύψει ένα 
σήμα. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται καλύτερες είσοδοι 
και μπορείτε να «νικήσετε» την αγορά. Επίσης, απαιτείται 
πειθαρχία στο να διατηρεί κανείς τη συναλλαγή που αποδίδει. 
Αναφέρομαι στην ταπεινότητα επειδή όποτε έπιασα τον εαυτό 
μου να λέει «αυτή η αγορά πρέπει να είναι ανοδική γιατί δε 
μπορεί να πέσει άλλο» κατάλαβα ότι πρόκειται για ιδιοτελή 
δήλωση κι αποτελεί έναν άλλο τρόπο για να υποκρίνεσαι ότι 
γνωρίζεις περισσότερα από την αγορά.

TRADERS :́ Ποιό επάγγελμα θα επιλέγατε εάν έπρεπε 
να σταματήσετε τις συναλλαγές;
Person: Πιθανόν να γινόμουν δικηγόρος.

TRADERS :́ Εκτός από τις επενδύσεις, τι σπορ κτλ. 
κάνετε; 
Person: Είμαι αρκετά ενεργός. Ζούμε στη Φλώριδα, 
παίζω γκολφ, απολαμβάνω το ψάρεμα, πηγαίνουμε για 
παραδοσιακό ψάρεμα στις Μπαχάμες. Επίσης, έχουμε τρία 
εγγόνια κάτω των έξι, οπότε το να τα επισκεπτόμαστε και να 
τα κρατάμε είναι κατά κάποιο τρόπο ένα απαιτητικό σπορ. 
Οι εκτελέσεις συναλλαγών μπορούν να σε εξουθενώσουν, 
προσπαθώ να αθλούμαι τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την 
εβδομάδα. «

Εδώ βλέπετε μια συναλλαγή που δεν απέδωσε. Η DHI παρήγαγε ένα εβδομαδιαίο σήμα 
αγοράς με μηνιαία στήριξη. Η κίνηση υποστηρίχθηκε από μια αύξηση στον όγκο όπως 
φαίνεται χρησιμοποιώντας το δείκτη OBV που φαίνεται στο σημείο «Α». Η είσοδος έγινε 
στα $20,17. Το stop τοποθετήθηκε στα $18,72. Η συναλλαγή δεν απέδωσε, η ορμή χάθηκε.

Πηγή: www.TradeNavigator.com

Δ4) Αποτυχημένη συναλλαγή της DHI 

σιγουρεύονται ότι αντισταθμίζουν τη σωστή πλευρά 
και ποσότητα. Πρέπει κανείς να είναι συναισθηματικά 
ισορροπημένος.

TRADERS :́ Περιγράψτε μας, παρακαλώ, και την πιο 
επιτυχημένη συναλλαγή σας.
Person: Δεν υπάρχει κάποια μεμονωμένη. Η συναλλαγή που 
απέφερε τα περισσότερα κέρδη ήταν μια θέση δικαιώματος 
προαίρεσης σε ομόλογα, αλλά πρέπει να πω ότι οι καλύτερες 
συναλλαγές που εκτελώ είναι όταν εκτελώ συναλλαγές στα 
στησίματά μου, τοποθετώ τα όρια για τις τιμές αγοράς ή μια 
προσφορά σε στησίματα πώλησης, η αγορά ανταποκρίνεται 
στην τιμή μου και η συναλλαγή εξελίσσεται σύμφωνα με το 
πλάνο.

TRADERS :́ Αναλύοντας τις πιο κερδοφόρες 
συναλλαγές σας, βρήκατε κάποιου είδους μοτίβο που 
βοήθησε στο να επαναλάβετε ανάλογες επιτυχίες;
Person: Ναι, πρέπει να αφήνεις τη συναλλαγή να εξελιχθεί. 
Πρέπει κανείς να θυμάται ότι παίρνει χρόνο για να ωριμάσει 
μια συναλλαγή, και χρειάζεται πειθαρχία για να την αφήσεις 
να εξελιχθεί, αντιστεκόμενος στη διάθεση να κατοχυρώσεις 
κάποιο γρήγορο κέρδος. Αυτό είναι κάτι που διαπίστωσα για 
τον εαυτό μου, όταν μειώνω μια συναλλαγή κατά ένα τμήμα 
και θέτω trailing stop εξισορρόπησης  είμαι πιο ήσυχος στο να 
αφήσω τη συναλλαγή να τρέξει.

http://www.traders-mag.gr/
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30 έτη ανατοκισμένων αποδόσεων της τάξης του 41.6%

Peter Brandt

Η παρούσα συνέντευξη δημοσιεύθηκε αρχικά στη διεύθυνση www.MercenaryTrader.com

Ο Peter Brandt είναι ίσως ο σπουδαιότερος επενδυτής τον οποίον δεν έχετε ακουστά. Τον θεωρούμε μύθο λόγω των 
εκπληκτικών αποδόσεών του - ένα ρεκόρ διάρκειας 30 ετών (εξακριβωμένο) με ανατοκισμένες αποδόσεις της τάξης 
του 41.6%. Εξίσου εντυπωσιακός είναι ο τρόπος με τον οποίον επιτεύχθηκαν αυτές οι αποδόσεις. Σε διάστημα πολλών 
δεκαετιών, η καλύτερη χρονιά του Peter ξεπέρασε το 600% και, επιπλέον, η χειρότερη χρονιά απωλειών (οι οποίες ήταν 
μόλις τέσσερις) χαρακτηρίστηκε από ένα μονοψήφιο ποσοστό, μικρότερο του 6%. Το ιστορικό του Peter συνδέεται με τις 
αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Ήταν ένας από τους πρώιμους αντισταθμιστές κινδύνου (hedgers) για 
σημαντικές εμπορικές δραστηριότητες, πρώιμος εφαρμοστής των εννοιών τεχνικής ανάλυσης των Schabacker, Edwards και 
Magee στις επενδύσεις επί εμπορευμάτων, καθώς επίσης και επενδυτής της θρυλικής εταιρείας εμπορευμάτων (Commodities 
Corp.), του χώρου που ανέδειξε «μάγους των αγορών» όπως οι Michael Marcus, Bruce Kovner, Ed Seykota και Paul Tudor 
Jones. Επιπλέον, ο Peter είναι ένας ήρεμος, προσγειωμένος και γενικά σπουδαίος χαρακτήρας. Ο Mike McDermott και 
ο Jack Sparrow της MercenaryTrader.com είχαν το προνόμιο να βρεθούν μαζί του ένα χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο στο 
Reno/Tahoe της Καλιφόρνιας και να πραγματοποιήσουν την ακόλουθη συνέντευξη. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδουμε στη 
MercenaryTrader.com, η οποία μας επέτρεψε να αναδημοσιεύσουμε μια από τις ενδεχομένως σπουδαιότερες συνεντεύξεις 
που έχετε διαβάσει ποτέ!
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» Παρακαλώ, πείτε μας εν 
συντομία τι πυροδότησε το 
ενδιαφέρον σας για τις επενδύσεις 
και πώς ξεκίνησε η πορεία σας στις 
αγορές.
Brandt: Βεβαίως. Μετακομίσαμε 
στο Σικάγο το 1972, αμέσως μετά το 
κολλέγιο. Ξεκίνησα να εργάζομαι σε 
μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, ενώ 
διέμενα σε ένα προάστιο στα βόρεια 
του Σικάγου, στο Ιλλινόις. Είχα ένα 
μικρό γιο που έπαιζε χόκεϋ. Ο πατέρας 
ενός άλλου παιδιού που έπαιζε χόκεϋ 
και ο οποίος έμενε στη γειτονιά μας ήταν 
επενδυτής στη σόγια. Τον συμπαθούσα 
ειλικρινά καθώς ήταν πολύ ωραίος 
χαρακτήρας. Με προσκαλούσε 
για γεύμα, «έλα στην επιτροπή 
συναλλαγών να γευματίσουμε παρέα.» 
Έτσι λοιπόν τον επισκεπτόμουν στην 
τραπεζαρία των μελών της επιτροπής 
συναλλαγών, η οποία έβλεπε στο χώρο 
εκτέλεσης συναλλαγών. Τότε έβλεπε 
το παρκέ συναλλαγών επί σίτου. Με 
πήρε μαζί του στο χρηματιστηριακό 
παρκέ και γοητεύτηκα. Αυτοί οι τύποι 
φωνάζουν και κραυγάζουν, αναφέρουν 
αντιστοιχίες και σπρώχνονται μεταξύ 
τους. Σκέφτηκα ότι «αυτό είναι 
τρελό.» Αλλά είχα επιχειρηματικό 
πνεύμα. Από νεαρή ηλικία υπήρξα 
αυτοδημιούργητος. Οι γονείς μου 
ήταν διαζευγμένοι και είχα μεγαλώσει 
με τη μητέρα μου δίχως οικονομική 
άνεση. Έτσι, από μικρή ηλικία έψαχνα 
τρόπους για να βγάζω χρήματα. Και η 
Επιτροπή Συναλλαγών του Σικάγου 
ήταν γοητευτική. Αυτοί οι επενδυτές 
του παρκέ είχαν ελευθερία,  δεν έδιναν 
αναφορά σε κανέναν, χάραζαν τη δική 
τους πορεία στη ζωή. Ήξεραν πώς τα είχαν πάει στο τέλος 
κάθε ημέρας. Αυτό για μένα ήταν ιδανικό και το μόνο ερώτημα 
ήταν «πώς μπορείς να μπεις σε αυτό το χώρο;»

Πώς καταφέρατε λοιπόν να εισαχθείτε στο χώρο;
Brandt: Κυριολεκτικά, πήγα από πόρτα σε πόρτα της 
επιτροπής συναλλαγών και ρωτούσα «πώς μπορώ να μπω 
σε αυτή τη δουλειά;» Και τελικά η εταιρεία Continental Grain, 
η οποία ανήκε σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια και τότε ήταν η 
δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία σιτηρών του κόσμου, 

έψαχνε να κάνει εμπόριο με μεμονωμένους αγρότες και 
χρήστες σιταριού: εταιρείες τροφίμων, μικρότερους εξαγωγείς 
κ.ο.κ. Συνεπώς, ήθελαν να κάνουν στο παρκέ περισσότερα 
πράγματα από τις δικές τους συναλλαγές και μόνο, και γι’ 
αυτό έψαχναν για «υπεύθυνους πελατολογίου», δηλαδή 
άτομα που θα μπορούσαν να μάθουν τη δουλειά των σιτηρών 
και θα προσελκύσουν άλλους πελάτες που θα μπορούσαν να 
κάνουν αυτή τη δουλειά. Είχαν όλες τις ιδιότητες μέλους κι έτσι 
αποφάσισαν να αναλάβουν το αξίωμα και να ασχοληθούν με 
αυτόν τον τομέα της δουλειάς. Έτσι άρχισα να εργάζομαι για 

Ο πίνακας παρουσιάζει την πιθανότητα συγκεκριμένων διαδοχικών απωλειών που 
εμφανίζονται σε διαφορετικά Hit Rate. Ιδιαίτερα για την περίπτωση χαμηλών Hit Rate, 
τα οποία διακρίνονται για παράδειγμα σε στρατηγικές παρακολούθησης τάσεων, δεν 
είναι εξαιρετικά απίθανο να υπάρξουν ακόμη και σειρές δέκα διαδοχικών συναλλαγών με 
απώλειες. Για παράδειγμα, για ένα Hit Rate 40%, υπάρχει μια κατά προσέγγιση πιθανότητα 
της τάξης του 0.6% για εμφάνιση δέκα διαδοχικών συναλλαγών με απώλειες. Εάν 
πραγματοποιείτε συναλλαγές για αρκετό καιρό, αργά ή γρήγορα θα το αντιμετωπίσετε. 
Συνεπώς, το ρίσκο σας ανά συναλλαγή πρέπει να είναι αντίστοιχα χαμηλό (δείτε επίσης 
τον πίνακα 2).

Πηγή: TRADERS´

Πιθανότητα διαδοχικών απωλειών για

Hit Rate 3 συναλλαγές 5 συναλλαγές 10 συναλλαγές 20 συναλλαγές 

30% 34.3000% 16.8070% 2.8248% 0.0798%

40% 21.6000% 7.7760% 0.6047% 0.0037%

50% 12.5000% 3.1250% 0.0977% 0.0001%

60% 6.4000% 1.0240% 0.0105% 0.0000%

70% 2.7000% 0.2430% 0.0006% 0.0000%

Π1) Υπολογισμοί Hit Rate 

Για διαφορετικές υποθέσεις ρίσκου ανά συναλλαγή, ο πίνακας παρουσιάζει το ποσοστό 
του επενδυτικού κεφαλαίου που πρόκειται να χάσετε για συγκεκριμένες σειρές απωλειών. 
Εδώ δεν λαμβάνονται ακόμα υπόψη η προμήθεια συναλλαγής και η διαφορά τιμής! Εάν 
παίρναμε το παράδειγμα από τον πίνακα 1 με hit rate 40%, η μείωση θα ήταν ακόμα 
ανεκτή με ρίσκο 1% ανά συναλλαγή. Λαμβάνοντας υπόψη την προμήθεια συναλλαγής 
και τη διαφορά τιμής, το ίδιο σενάριο θα ήταν καταστροφικό με ρίσκο 3% ανά συναλλαγή, 
ειδικά καθώς η καμπύλη των μετοχών μπορεί να πέσει ακόμη και πριν από τη σειρά 
απωλειών, οι οποίες μπορεί να συνεχιστούν και για περισσότερες από δέκα συναλλαγές.

Πηγή: TRADERS´ 

διάρκεια σειράς απώλειας

ρίσκο ανά 
συναλλαγή 3 συναλλαγές 5 συναλλαγές 10 συναλλαγές 20 συναλλαγές 

0.25% -0.7481% -1.2438% -2.4721% -4.8830%

0.50% -1.4925% -2.4751% -4.8890% -9.5390%

1% -2.9701% -4.9010% -9.5618% -18.2093%

3% -8.7327% -14.1266% -26.2576% -45.6206%

5% -14.2625% -22.6219% -40.1263% -64.1514%

Π2) Υπολογισμοί ρίσκου ανά συναλλαγή 
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τον κλάδο των ΣΜΕ της Continental Grain. Εκείνη την εποχή 
νομίζω ότι έβγαζα $28.000 ετησίως στη διαφήμιση. Κι έτσι 
πήγα στον Πρόεδρο της διαφημιστικής εταιρείας και είπα 
«κοιτάξτε, κάνω αυτό. Θα πάω στην επιτροπή συναλλαγών 
και θα δοκιμάσω να το εφαρμόσω. Αν τα κάνω θάλασσα, 
μπορώ να επιστρέψω σε ένα έτος και να πάρω πίσω τη 
δουλειά μου με αύξηση 50%;» Και είπε ναι! Έτσι, είχα την 
«άδεια να πετάξω.» Πήγα στην επιτροπή συναλλαγών και 
άρχισα να μαθαίνω τη δουλειά, πρώτιστα σε σχέση με τις 
συναλλαγές επί σίτου. Και λίγο από κτηνοτροφία. Ο μεγάλος 
πελάτης μου στη διαφήμιση ήταν η εταιρεία Campbell Soup.

Πότε μετατοπίστηκε η δραστηριότητά σας στις 
προσωπικές σας συναλλαγές; 
Brandt: Γνώριζα τότε ότι ήθελα να αρχίσω να εκτελώ 
συναλλαγές για τον εαυτό μου. Έτσι άρχισα σιγά σιγά 
να συσσωρεύω λίγα χρήματα, και από το 1978 ξεκίνησα 
να εκτελώ κάποιες συναλλαγές. Και η αλήθεια είναι ότι 
δεν ήξερα τι έκανα. Μια από τις πρώτες συναλλαγές που 
πραγματοποίησα προήλθε από το φίλο μου John που ήταν 
επενδυτής της αγοράς όσπριων. Μόλις είχα αρχίσει να 
μαθαίνω τη δουλειά και μου είχε πει ότι ήταν ιδιαίτερα θετικός 
στη σόγια. Στη συνέχεια, παρακολούθησα την πορεία της 
σόγιας για μερικές ημέρες – νομίζω πως ήταν γύρω $5.50 - και 
είχα αποταμιεύσει μερικές χιλιάδες δολάρια για κερδοσκοπία. 
Ανέβηκε γύρω στα δέκα σεντ κι έτσι αγόρασα ένα συμβόλαιο. 
Στη συνέχεια ανέβηκε πέντε σεντ ακόμη κι έπειτα έπεσε κατά 

είκοσι σεντ. Κι έτσι πραγματοποίησα έξοδο με απώλειες 
κι όταν συνάντησα τον John, του είπα: «John, τι έγινε με 
εκείνα τα φασόλια;» Και μου απάντησε «πράγματι, δεν ήταν 
φανταστική η μετακίνηση;»  

Αλήθεια;
Brandt: Ναι, και του είπα «για ποιο πράγμα μιλάς;» Τελικά 
διαπίστωσα ότι ο John είναι επενδυτής με βραχυπρόθεσμο 
επενδυτικό ορίζοντα. Ποτέ δε διατηρεί μια θέση μεταξύ δυο 
συνεδριών. Συναλλάσσεται τα φασόλια για μισό έως ένα σεντ 
και είχε τέτοια πεποίθηση για τα φασόλια ώστε κατείχε μια 
θέση που ήταν πρόθυμος να διατηρήσει για τρεις ή τέσσερις 
ημέρες. Αυτό ήταν ένα καλό μάθημα. Οι επενδυτές της 
επιτροπής συναλλαγών έλεγαν συνεχώς ότι ήταν θετικοί ή 
αρνητικοί ως προς την αγορά, και το χρήσιμο μάθημα ήταν 
ότι οι λέξεις «θετικό» ή «αρνητικό» δεν σήμαιναν τίποτα. Θα 
έπρεπε να ρωτάω, «ποιο είναι το χρονικό πλαίσιό σας; Για 
πόσο διάστημα διατηρείτε τις συναλλαγές; Σε τι αποδόσεις 
προσβλέπετε για μια συναλλαγή; Πού κάνετε λάθος - τι σας 
υποδεικνύει ότι κάνετε λάθος; Γιατί έχετε θετική ή αρνητική 
άποψη, τι γνωρίζετε;» Κι έτσι έμαθα πολύ νωρίς ότι οι όροι 
ανοδικό και καθοδικό, θετικό ή αρνητικό δεν σήμαιναν 
απολύτως τίποτα.

Συνεπώς, αυτή ήταν για εσάς η «εμπειρία πτώχευσης». 
Ή μήπως είχατε μια εμπειρία πτώχευσης σε πρώιμο 
στάδιο όπως συμβαίνει με πολλούς επαγγελματίες;

Brandt: Αποταμίευα μερικές χιλιάδες 
και με αυτές εκτελούσα συναλλαγές. Δεν 
ήξερα τι έκανα. Άκουγα διαφορετικούς 
ανθρώπους με διαφορετικές ιδέες, και 
μάλιστα ένας τύπος είχε ένα πλαστικό 
πράγμα που το χρησιμοποιούσε για 
να προσδιορίζει κύκλους. Δοκίμασα 
πολλές προσεγγίσεις όπως κύκλους, 
περιοδικότητες, σημειακά και αριθμητικά 
διαγράμματα και θεμελιώδη. Δεν ήξερα 
τι έκανα και εξακολουθούσα να χάνω 
χρήματα. Για να απαντήσω στην αρχική 
ερώτησή σας, ναι, χρεοκόπησα, αλλά 
χρεοκόπησα πολλές φορές σε σχέση 
με μικρά ποσά. Εξοικονομούσα πέντε 
ή δέκα χιλιάδες κι έπειτα τις έχανα. Κι 
έχανα συνεχώς, μη γνωρίζοντας τι να 
κάνω στη συνέχεια.

Πολλοί είναι εκείνοι που θα τα 
παρατούσαν σε εκείνο το σημείο. Τι 
σας έπεισε ότι θα μπορούσατε να 
μάθετε τον τρόπο; 

Η αγορά καλαμποκιού είναι από τις αγορές που ο Peter Brandt συναλλάσσεται συχνά. 
Η παράσταση παρουσιάζει ένα ημερήσιο διάγραμμα του παράγωγου καλαμποκιού με 
χαρακτηριστικά ανοδικά και καθοδικά κενά τιμών.

Πηγή:  www.tradesignalonline.com

Δ1) Εξαμηνιαίο διάγραμμα καλαμποκιού

http://www.traders-mag.gr/
http://www.tradesignalonline.com/
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 μουν μέσα στη δουλειά και ήξερα ότι θα παρέμενα 
εκεί. Το κομμάτι των προμηθειών κάλυπτε τα έξοδά μου 
και δεν διακινδύνευα τεράστια ποσά στο λογαριασμό των 
συναλλαγών μου. Πέρασε ένας χρόνος και είχα παραμείνει 
στο παιχνίδι. ίχα φτάσει σε σημείο να βγάζω πολύ 
περισσότερα χρήματα από όσα έβγαζα από τις διαφημίσεις. 
Οπότε είχα ένα πολύ καλό εισόδημα. Αυτό συνέβαινε το 
1 7 , κι εγώ έβγαζα περίπου 60.000 δολάρια ετησίως, τα 
οποία ήταν πολλά για εκείνη την εποχή.

ρα  ουσιαστικ  μπορο σατε να ρηματο οτήσετε 
τους πειραματισμο ς σας στην εκτέλεση συναλλαγών.

 Μπορούσα να καλύπτω τις απώλειες, αλλά είχα 
επιπλέον έξοδα. ίχα αγοράσει ένα σπίτι, είχα να στηρίξω μια 
οικογένεια και είχα επίσης αγοράσει μια  (το χειρότερο 
αυτοκίνητο που είχα ποτέ, δεν πρόκειται να ξαναγοράσω 
γερμανικό αυτοκίνητο).

ι ήταν αυτ  που επέφερε την αλλαγή προς το 
καλ τερο; 

 οιπόν, γνώρισα ένα τύπο που μου είπε 
«συναλλάσσομαι αυτά τα μοτίβα. Κάθε εβδομάδα αγοράζω 
αυτά τα βιβλία διαγραμμάτων, σχεδιάζω αυτές τις γραμμές 
και ψάχνω για γεωμετρικά μοτίβα. Πρέπει να πας στο 
βιβλιοπωλείο της επιτροπής συναλλαγών και να αγοράσεις 
το βιβλίο των Ro ert dwards και ohn agee. Αγόρασε το 
βιβλίο και διάβασέ το.» Αυτό έκανα. ρχισα να το διαβάζω και 
αισθάνθηκα ότι ήταν για μένα. Αυτά που έλεγε τα καταλάβαινα 
και μπορούσα να τα εφαρμόσω.

Αυτ  συνέ η γ ρ  στο ; 
 αι, το 7  ή το 7 . ια να ξεκινήσω, μάζεψα ένα 

αρκετά μεγάλο ποσό περί των $20.000. Μπορούσα να 
διατηρώ μια θέση και είχα σκοπό να εκτελέσω συναλλαγές 
με τον σωστό τρόπο. Κι έτσι άρχισα να βγάζω λίγα χρήματα. 

χανα μερικά κι έβγαζα μερικά. ρχισα να βγάζω αρκετά 
ώστε να νιώθω άνετα. σπου έφτασα στο σημείο να 
πάρω την απόφαση να κάνω αποκλειστικά αυτό καθώς δε 
μπορούσα να είμαι υπεύθυνος πελατολογίου και επενδυτής 
ταυτόχρονα. Κι έτσι άφησα τη Continental rain και συνέχισα 
μόνος μου. Διατήρησα μια σχέση με τη Cam ell So  για 
να καλύπτω τα έξοδά μου, αλλά άρχισα τις επενδύσεις. 

Και τα πήγα καλά. Την πρώτη χρονιά έβγαλα αρκετά λεφτά 
ενώ τη δεύτερη έβγαλα πολλά. Στη συνέχεια, το 1 2 στις 
αγορές συνέβη κάτι που για εμένα άλλαξε τους κανόνες του 
παιχνιδιού. Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα λάμβαναν χώρα 
στον τομέα διεθνούς νομισματικής αγοράς (I ) του C . 
Οι ευρωπα κές ισοτιμίες είχαν διαμορφωθεί με τρόπο που, 
βάσει των διαγραμμάτων, μου έμοιαζε σα μελωδία. Και είχα 
πεισθεί πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για υψηλό ρίσκο. ταν 
Τετάρτη, παραμονή της ημέρας των ευχαριστιών - η Πέμπτη 
ήταν η ημέρα των ευχαριστιών, την Παρασκευή οι αγορές 
θα ήταν κλειστές στις ΗΠΑ, το Σάββατο και την Κυριακή οι 
αγορές θα ήταν επίσης κλειστές. Την Τετάρτη το ελβετικό 
φράγκο παρουσίασε ξέσπασμα.

ην παραμονή της ημέρα τ ν ευ αριστιών; 
 αι, την παραμονή της ημέρας των ευχαριστιών. Και 

αγόρασα δέκα συμβόλαια, τα οποία ήταν πολλά για εμένα. 
Αυτά ισοδυναμούσαν σε 1.250.000 ελβετικά φράγκα. Τα 
αγόρασα αργά, όταν η αγορά ήταν ήδη επάνω κατά περίπου 
50 μονάδες - η αγορά κατέληξε να κλείσει κατά περίπου 70 
μονάδες ψηλότερα. Την Πέμπτη τηλεφώνησα στο ονδίνο 
και οι επενδυτές συναλλάγματος εκεί δε νοιαζόντουσαν για 
το τι είχε συμβεί την Τετάρτη στο Σικάγο. λεγαν «ποιος 
νοιάζεται για το τι έκανε η I .» Την Πέμπτη, η αξία του 
ελβετικού φράγκου ανέβηκε και στο ονδίνο, αλλά ακόμη 
βρισκόταν πολύ χαμηλότερα από όσο έκλεισε στην I  
την Τετάρτη. κείνη την Πέμπτη, ημέρα των ευχαριστιών, 
έπεισα έναν τραπεζίτη να μου πουλήσει δέκα συμβόλαια 
γερμανικών μάρκων. Συνεπώς, την Παρασκευή διατηρούσα 
δέκα θέσεις αγοράς σε ελβετικά φράγκα και άλλες δέκα σε 
γερμανικά μάρκα. Το ονδίνο εξακολουθούσε να μην πιστεύει 
στη δύναμη που επέδειξε η I  την Τετάρτη και στο Σικάγο 
το ελβετικό φράγκο ξεκίνησε χαμηλότερα. Αλλά παρά το 
δισταγμό της υρώπης, την Παρασκευή οι ΗΠΑ ανέλαβαν την 
πρωτοβουλία για ένα ισχυρό ράλι των ευρωπα κών ισοτιμιών. 
Κατά το κλείσιμο της ημέρας της I  την Παρασκευή είχα 
ένα σημαντικό κέρδος τόσο στο γερμανικό μάρκο όσο 
και στο ελβετικό φράγκο. ίχα την αίσθηση ότι τη Δευτέρα 
το ονδίνο δεν θα εμπιστευόταν το ράλι της Παρασκευής 
των ΗΠΑ για άλλη μια φορά. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο 
κοιμήθηκα ήσυχος. Απλά αισθανόμουν ότι «το ονδίνο 
σφάλλει, οι ΗΠΑ έχουν δίκιο.» Μέχρι το πρωί της Δευτέρας 

Με εκείνη τη συναλλαγή,
απέκτησα ξαφνικά ένα σοβαρό

χρηματικό ποσό στο λογαριασμό μου
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η διάθεση στην Ευρώπη είχε προσαρμοστεί στη δύναμη του 
Σικάγου. Κατά το άνοιγμα της IMM οι ευρωπα κές ισοτιμίες 
ξεκίνησαν υψηλότερα και δεν υποχώρησαν ξανά. Το ελβετικό 
φράγκο και το γερμανικό μάρκο παρουσίασαν ευθεία ανοδική 
πορεία για τις επόμενες πέντε εβδομάδες. Με εκείνη τη 
συναλλαγή, απέκτησα ξαφνικά ένα σοβαρό χρηματικό ποσό 
στο λογαριασμό μου. Και από εκείνο το σημείο κι έπειτα 
μπορούσα να βλέπω τον εαυτό μου ως σοβαρό επενδυτή.

Αναφέρετε κάποιες νοητικές προκλήσεις που υπήρξαν 
καθοριστικές για την πορεία σας. 
Brandt: Η ανάλυση των διαγραμμάτων και η συναλλαγή 
τους αποτελούν δυο εντελώς διαφορετικές προκλήσεις. 
Πρέπει να συναλλάσσομαι μοτίβα μιας εβδομάδας, δυο 
εβδομάδων, αντιστροφής ή παρατεταμένα  Πού τοποθετώ 
τα προστατευτικά stop  Πώς εισάγω μια συναλλαγή  Η 
επεξεργασία της διαδικασίας μου πήρε χρόνο. Η αλήθεια 
είναι ότι αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Απλά 
βελτιώνεις συνεχώς τη μηχανική διευθέτησης της διαδικασίας. 
Ποιο είναι το πλάνο δράσης  Πώς πραγματοποιείς εισόδους 
και εξόδους  Κατόπιν, υπάρχουν προφανώς και οι περίοδοι 
που η αγορά σε τιμωρεί και πραγματοποιείς μια σειρά 
από λάθος επιλογές. Και τότε αρχίζεις να αναρωτιέσαι εάν 
πρέπει να αλλάξεις κάτι. Έτσι περνάς από αυτή τη διαδικασία 
έως ότου ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Έπειτα, ακριβώς 
τη στιγμή που νομίζεις ότι τα ξεκαθάρισες, η προσέγγιση 

που υιοθέτησες δέχεται την πρόκληση της αγοράς. Αλλά 
αυτή η πρόκληση είναι ευεργετική. Αρκετές προκλήσεις σε 
αναγκάζουν να πεις «δε με νοιάζει, αποτελεί απλά μέρος της 
διαδικασίας.» Οι συνεχείς προκλήσεις που παρουσιάζονται 
κατά τις εκτελέσεις συναλλαγών αναγκάζουν επίσης τον 
επενδυτή να τελειοποιήσει κατά το δυνατόν την προσέγγισή 
του.  

Υπήρξαν κάποιες ιδιαίτερες διαπιστώσεις που 
ξεχώρισαν στα πρώτα χρόνια της πορείας σας; 
Brandt: Για εμένα, ένα από τα σημαντικότερα ήταν η 
διαπίστωση ότι δε θα μπορούσα να έχω δίκιο στο 0  
των περιπτώσεων, ή ακόμη και στο 0 .  Θα είχα δίκιο 
περίπου στο  των περιπτώσεων. Αυτό το ποσοστό του 

 εξακολουθεί να ισχύει για μεγάλο αριθμό συναλλαγών. 
Αλλά εξετάζοντας μόνο 10, 20 ή ακόμα και 0 περιπτώσεις 
εκτέλεσης συναλλαγών, η αναλογία κέρδους απώλειας 
παρέκκλινε αρκετά από τον κανόνα. Εκείνη την εποχή πήγα 
στο τμήμα στατιστικής του πανεπιστημίου orthwestern, 
το οποίο βρισκόταν κοντά στο σπίτι μου στο Evanston, 
συνάντησα έναν καθηγητή και του είπα: « πολόγισε για εμένα 
τις πιθανότητες χρεοκοπίας εάν ποντάρω διαφορετικά ποσά 
του κεφαλαίου μου σε κάθε συναλλαγή. Εάν έχω δίκιο στο 

 των περιπτώσεων για ένα μεγάλο αριθμό συναλλαγών, 
ποια είναι η πιθανότητα να κάνω λάθος, απλά από άποψη 
τυχαίας κατανομής,  συνεχείς φορές, 10 συνεχείς φορές, 1  

φορές στις 20 κ.ο.κ.»

Προσπαθώντας να βρείτε τη 
στατιστικά ακραία περίπτωση 
απωλειών.
Brandt: Ακριβώς. Ο καθηγητής 
χρησιμοποίησε ένα λογισμικό 
πρόγραμμα και παρήγαγε έναν πίνακα 
κατανομής και καμπύλες που μου 
πρόσφεραν σημαντική γνώση σε σχέση 
με την τυχαία κατανομή των θετικών και 
αρνητικών συναλλαγών βάσει ποικίλων 
αναλογιών κέρδους απωλειών. ρχισα 
να συνειδητοποιώ ότι το να ρισκάρεις 
το 4  ή  του κεφαλαίου σε ένα 
πρόγραμμα που αποδεικνυόταν σωστό 
σε ποσοστό  για έναν εκτεταμένο 
αριθμό συναλλαγών ήταν συνταγή 
καταστροφής. Και έτσι κατέληξα στο 
συμπέρασμα ότι γενικά δεν πρέπει να 
ρισκάρω περισσότερο από το 1  του 
κεφαλαίου. Πάρα πολλοί από τους νέους 
επενδυτές που ξεκινάνε σήμερα δεν 
έχουν ιδέα για τη διαδικασία εκμάθησης. 

Αυτή είναι η ιδανική κατάσταση ενός διαγράμματος που θα επιθυμούσε να αναλύσει ο 
Peter randt: χωρίς άξονες χρόνου και τιμών και χωρίς το όνομα του υποκειμένου. Μόνο το 
διάγραμμα και ο επενδυτής, χωρίς επιπρόσθετες επιρροές που αποσπούν την προσοχή.
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Αυτό που εννοώ είναι ότι πρόκειται για ένα δύσκολο μονοπάτι. 
Πρέπει κανείς να είναι πραγματικά πρόθυμος να περάσει 
τη διαδικασία εκμάθησης - και αυτό γίνεται μέσα από λάθη. 
Μαθαίνεις όταν οι αγορές σε γονατίζουν. Δε μπορείς απλά να 
μπεις στην αγορά, να έχεις τρεις ιδιαίτερα επικερδείς μήνες και 
μετά να πεις «κατάλαβα πως παίζεται το παιχνίδι.» Μαθαίνεις 
όταν φτάσεις στη διαπίστωση «έκανα λάθος οκτώ συνεχόμενες 
φορές και τώρα δέχομαι ακόμη ένα σήμα.» ίωσα αυτές τις 
καταστάσεις επανειλημμένως, και για μένα αυτές υπήρξαν 
οι προκλήσεις του παιχνιδιού. Περνάς μια περίοδο έντονης 
κάμψης και ο πρώτος πειρασμός που αντιμετωπίζεις είναι να 
αλλάξεις κάτι. Πιστεύω ειλικρινά ότι η καλύτερη απάντηση δεν 
είναι να αλλάξεις κάτι, αν και μπορεί να ισχύει και αυτό, αλλά 
να διδαχθείς κάτι.

ια ευκαιρία εκμ θησης. 
 Ακριβώς. Οι επενδύσεις είναι μια διαδικασία διαρκούς 

εκπαίδευσης. Αλλά όπως συμβαίνει με όλες τις μορφές 
εκπαίδευσης, πρέπει να καταβληθούν κάποια δίδακτρα. 
Όταν βγάζει κανείς χρήματα, όλα είναι καλά. Όταν αρχίζει 
να χάνει χρήματα, αυτά ισοδυναμούν με τα δίδακτρα για την 
εκπαίδευσή του. Το δε ύψος τους καθορίζεται από τις αγορές. 

πιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό σχετικά 
με τις συναλλαγές και τις περιόδους αρνητικών αποδόσεων. 
Υπάρχει πολύ περιορισμένο υλικό, έντυπης ή ηλεκτρονικής 
μορφής, για νέους επενδυτές σχετικά με το θέμα των περιόδων 
αρνητικών αποδόσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα ατυχές, επειδή οι 
περίοδοι αυτές αποτελούν μια σκληρή 
πραγματικότητα των συναλλαγών. 
Κατά συνέπεια, οι νέοι επενδυτές 
έχουν λανθασμένες προσδοκίες 
για το επενδυτικό περιβάλλον. Στις 
επενδύσεις, οι περίοδοι αρνητικών 
αποδόσεων αποτελούν γεγονός και ο 
τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται 
από τον επενδυτή καθορίζει το τελικό 
για εκείνον αποτέλεσμα.

ιλώντας για περι ους 
αρνητικών απο σε ν  π σες 
αντιμετ πίσατε στα προηγο μενα 

 ρ νια που ήταν α ιοσημεί τες;
 Μόλις πρόσφατα μελετούσα το 

ιστορικό μου σχετικά με τις περιόδους 
αρνητικών αποδόσεων. ίχα 15 
τέτοιες περιόδους που υπερέβησαν 
το 10%  - από την κορυφή μέχρι το 
χαμηλότερο σημείο και νέα υψηλά. 
Υπήρξαν πολλές περισσότερες μεταξύ 
του 5% με 10%.  

εν έρετε ε ν έ ει ολοκληρ θεί μια τέτοια περίο ος 
έ ς του έ ετε νέο έναν υ ηλ . 

 Ακριβώς. Και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να 
ολοκληρωθεί ο κύκλος. Και αρχικά μπαίνεις σε πειρασμό 
και μπορείς να κάνεις απότομες ενέργειες, ακόμη και 
σημαντικές αλλαγές, και αργότερα διαπιστώνεις ότι το 
μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις είναι να αλλάξεις το 
επενδυτικό σου ύφος βάσει της προηγούμενης συναλλαγής 
ή σειράς συναλλαγών. Η προσπάθεια βελτιστοποίησης μιας 
επενδυτικής προσέγγισης βάσει μιας πρόσφατης σειράς 
συναλλαγών είναι απλά βλακώδης ενέργεια. Δεν πρέπει 
να σκέφτεσαι βάσει των αποτελεσμάτων μιας συναλλαγής, 
αλλά βάσει αρχών. Με τον καιρό φτάνεις σε ένα σημείο 
όπου διανύεις μια περίοδο αρνητικών αποδόσεων και δεν 
αλλάζεις τίποτα, γνωρίζοντας ότι τέτοιες περίοδοι έρχονται 
και παρέρχονται. Αλλά αυτό που διαπίστωσα από νωρίς 
είναι ότι πρέπει να αλλάζεις το μέγεθος των στοιχημάτων 
που βάζεις. Όταν αρχίζω να χάνω, μειώνω το ρίσκο μου. άν 
υποστώ κάποιες ήττες, τότε ποντάρω το 0,75% ή το 0,5%, 
ίσως ακόμη και το 0,25%. πειτα αρχίζεις πάλι να έχεις κέρδη 
και αυξάνεις το μέγεθος του στοιχήματος.

ρα το μέγεθος της θέσης σας ασί εται στο ποσοστ  
κιν νου που είστε ιατεθειμένος να αναλ ετε. 

 Η φόρμουλα που εφαρμόζω είναι πράγματι απλή. 
ξετάζω ένα διάγραμμα - παραδείγματος χάριν, το καλαμπόκι 

είναι μια αγορά στην οποία συμμετέχω αυτή τη στιγμή. ίμαι 

Το διάγραμμα 3 παρουσιάζει την ίδια παράσταση με το διάγραμμα 2, αλλά αυτή τη φορά 
με υπομνήματα.
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επενδυτής ξεσπάσματος και σας λέω ότι με την πάροδο του 
χρόνου έπρεπε να μάθω επανειλημμένως να αντιστέκομαι 
στον εξής πειρασμό: «Αυτό πρόκειται να ανεβεί, πρέπει να 
εισέλθω προτού γίνει ξέσπασμα από αυτό το μοτίβο.» Έχω 
χάσει τόσο πολλά χρήματα συναλλασσόμενος εύρη. Έχω 
χάσει πολλά προσπαθώντας να προλάβω την εξέλιξη μιας 
τάσης.

Επειδή δεν περιμένατε έως ότου την επιβεβαιώσετε 
πλήρως. 
Brandt: Ακριβώς. Αυτό για μένα υπήρξε ένα σκληρό μάθημα. 
Η λογική μου λέει πως η σωστή προσέγγιση για μένα είναι να 
θέτω απλά μια εντολή για ένα ξέσπασμα και να χρησιμοποιώ 
ένα λογισμικό σύστημα για τις ενέργειές μου, αντί να πρέπει 
να παρακολουθώ συνέχεια τις τιμές. Έτσι εισέρχομαι και 
ακολουθώ έναν κανόνα σχετικά με την τοποθέτηση των stop. 
Θέλω να θέτω τα stop βάσει διαγράμματος κι όχι βάσει ενός 
ποσού δολαρίων. Θέλω τα stop να έχουν νόημα από τεχνικής 
άποψης. Έτσι γνωρίζω την είσοδό μου, γνωρίζω την έξοδό 
μου σε περίπτωση που κάνω λάθος, μπορώ να υπολογίσω 
το χρηματικό ρίσκο ανά συμβόλαιο, και μόνο τότε μπορώ να 
υπολογίσω τη μόχλευσή μου. Έτσι, στο καλαμπόκι μπορεί 
να ρισκάρω δώδεκα σεντ. σως να μπορώ να ρισκάρω μόλις 
τέσσερα σεντ. Δε θέλω να επιβάλω αυτόν τον αριθμό. Τα stop 
μου θέλω να καθορίζονται από την αγορά με βάση τον τρόπο 
με τον οποίον ξεσπάει. Και με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται η 
μόχλευσή μου.

Ως αναλυτής διαγραμμάτων, πώς θα περιγράφατε 
τις ιδανικές για εσάς συνθήκες εκτέλεσης 
συναλλαγών;
Brandt: Για μένα ισχύει η φράση «Ποιός νοιάζεται για 
τον τίτλο του διαγράμματος ή για το ποια είναι η αγορά.» 
Πάντα πίστευα ότι ο ιδανικός κόσμος είναι ο εξής: να μην 
έχω καμιά ενημέρωση για τίποτα, να μην παρακολουθώ 
τηλεόραση, να μη χρειάζεται να ταξιδεύω με το αυτοκίνητο, 
να μη μαθαίνω καθόλου ειδήσεις. Και κάποιος βοηθός 
να μου φέρνει κάθε πρωί διαγράμματα, και οι κλίμακες 
των τιμών να είναι τροποποιημένες και το όνομα του 
εμπορεύματος να μην αναγράφεται ποτέ. α υπάρχουν 
μόνο γραμμές και γραφικές παραστάσεις, κι εγώ να πρέπει 
να τα σημειώνω και να λέω «αγόρασε εδώ, πούλα εκεί» 
κι εκείνος να εκτελεί. Κι έτσι να γίνονται οι εκτελέσεις, 
χωρίς να πρέπει να το μαθαίνω. Επιπλέον, θα μπορούσα 
να εξετάζω τα διαγράμματα για δέκα λεπτά κάθε ημέρα 
και δεν θα μπορούσα να δω τι συνέβη μέχρι την επόμενη 
περίοδο των δέκα λεπτών, προετοιμαζόμενος για την 
επόμενη συνεδρία συναλλαγών.  

Έτσι, με δεδομένο το ρεκόρ σας του 41.6% σε 
διάστημα 30 ετών, πιστεύετε ότι θα τα καταφέρνατε 
ακόμα καλύτερα εάν είχατε την πειθαρχία να εκτελείτε 
συναλλαγές κατ’ αυτόν τον τρόπο;
Brandt: Πιστεύω πως ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω το 
πόσα χρήματα έχασα επηρεαζόμενος από το όνομα των 
εμπορευμάτων, το ίδιο το επίπεδο τιμών, το ψυχολογικό 

αντίκτυπο των ειδήσεων της ημέρας 
ή άλλους παράγοντες πέρα από 
τα ίδια τα διαγράμματα - και αυτό 
συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Θα ήταν 
υπέροχα να εκτελούσα συναλλαγές 
απομονωμένος, μόνο ο εαυτός μου 
και τα διαγράμματα, χωρίς καμία άλλη 
επιρροή.

Ποιος άλλος παράγοντας σας 
επηρεάζει; 
Brandt: Όλα έχουν να κάνουν με 
την επιβολή στα συναισθήματα. 
Παραδείγματος χάριν, ξέρω 
ενστικτωδώς ότι το να ανησυχώ 
για τα χρήματα καθώς εξετάζω το 
υπόλοιπο του λογαριασμού μου είναι 
ότι χειρότερο. Είναι σημαντικό για 
έναν επενδυτή να συναλλάσσεται 
με τις αγορές κι όχι με το κεφαλαιακό 
του απόθεμα. Βεβαίως το να έχεις 
κεφάλαιο για να εκτελείς συναλλαγές 

λλο ένα παράδειγμα ενός διαγράμματος χωρίς λεπτομέρειες στα υπομνήματα και τους 
άξονες. ρα υπάρχουν μόνο οι τιμές, ο όγκος και ο επενδυτής.
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καθημερινή βάση, τόσο περισσότερο θα εστιάζω στο τελικό 
αποτέλεσμα.

Είστε αρκετά σίγουρος ότι μπορείτε να επεράσετε το 
41% μέσα στα επόμενα 10 ή 1  χρόνια;
Brandt: ομίζω ότι αυτό εξαρτάται. Όσον αφορά τα 
προσωπικά μου κεφάλαια δε νομίζω να υπάρχει πρόβλημα 
εφόσον είμαι εξαιρετικά πειθαρχημένος. Αλλά εάν εκτελώ 
συναλλαγές με χρήματα πελατών είναι φυσικό να έχω πιο 
συντηρητική προσέγγιση. Με τα χρήματα των άλλων  δεν 
θα έκλινα υπερβολικά προς την πλευρά της μόχλευσης 
από τις αρχές του έτους. Έπειτα από το κραχ του 1  είχα 
χάσει το ρυθμό μου στο χρηματιστήριο για περίπου δύο 
έτη. Για δυο χρόνια δε νομίζω να έβγαλα χρήματα από το 
χρηματιστήριο.  

Ποιο ήταν το ποσοστό του έτους με τις περισσότερες 
απώλειες; 
Brandt: ομίζω ότι ήταν μείον . . 

ς μιλήσουμε λίγο για αυτό. Επειδή στα μάτια των 
αναγνωστών, μια μεθοδολογία που παρουσιάζει 

600% στο καλύτερο έτος και λιγότερο από 6% στο 
χειρότερο, φαντάζει εκπληκτική. Πώς θα ε ηγούσατε 
στους αναγνώστες τη δυνατότητά σας να έχετε τόσο 
εκπληκτικά κέρδη ενώ το χειρότερο έτος σας, ως 
χειρότερο, θα το ζήλευαν οι περισσότεροι διαχειριστές 
κεφαλαίων;

είναι απαραίτητο, αλλά η εστίαση της προσοχής στο 
υπόλοιπο του κεφαλαίου σου κι όχι στις αγορές αποτελεί 
παγίδα. έρω ότι για μένα αποτελεί κατά περιόδους παγίδα. 
Μερικές φορές, ο καθοριστικός παράγοντας είναι η κίνηση 
για την οποία θα μετανιώσεις λιγότερο. ωτάς τον εαυτό 
σου «θα το μετανιώσω περισσότερο εάν δώσω εντολή και 
αποδειχθεί ένας καθαρός επανέλεγχος, προσφέροντας μου 
ένα διψήφιο αριθμό για να επανέλθω στο στόχο μου  ή 
μήπως θα το μετανιώσω περισσότερο εάν ανοίξω τη θέση 
με ένα περιορισμένο stop και ρισκάρω λίγο περισσότερες 
απώλειες για το μεγάλο σενάριο των 0 μονάδων βάσης 
ώστε να πιάσω τις 400 μονάδες βάσης » Αυτή πρέπει να είναι 
η βάση της απόφασής μου.  

ναφερόμενος πάντα στην παρούσα ευκαιρία και την 
παρούσα συγκυρία. 
Brandt: αι, προσπαθώντας πάντα να καθορίσω την 
ενέργεια για την οποία θα μετανιώσω λιγότερο. Και με αυτό 
το γνώμονα πρέπει να αναλάβω δράση. Για να το κάνεις 
αυτό ως άτομο πρέπει να σκέφτεσαι προληπτικά, όσον 
αφορά την ψυχική σου διάθεση και το πώς θα αντιδράσεις 
σε διαφορετικές καταστάσεις. Ποια θα είναι η ψυχολογία σου, 
πώς θα αντιμετωπίσεις διαφορετικές αποφάσεις και εξελίξεις 
της αγοράς. Ο Richard Dennis το αποκαλούσε «κολύμπι 
ενάντια στο ρεύμα της ανθρώπινης φύσης.» Παλεύεις με 
τους φόβους, την απληστία και τις ελπίδες σου. Όλα αυτά τα 
ανθρώπινα συναισθήματα αποτελούν τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζεις.

Επιτρέ τε μου να σας ρωτήσω 
για τα σήματα στην επενδυτική 
προσέγγισή σας. α σήματα ή οι 
αποφάσεις για τις συναλλαγές σας 
έχουν αλλά ει πολύ με το πέρασμα 
του χρόνου; 
Brandt: Για εμένα, τα σήματα που 
χρησιμοποιώ δεν έχουν αλλάξει πολύ, 
αν και τελευταία τείνω να αποζητώ 
πιο μακροπρόθεσμα σήματα - σχεδόν 
σε σημείο που να μπορώ να αφήσω 
τα διαγράμματα ημέρας και να 
χρησιμοποιώ εβδομαδιαία. Ορισμένες 
φορές σκέφτομαι, «εάν πρόκειται 
να εκτελώ συναλλαγές για άλλα 1  
χρόνια, ίσως πρέπει να παρατήσω τα 
διαγράμματα ημέρας και να ασχοληθώ 
μόνο με εβδομαδιαία.» έρω ότι όσο 
απομακρύνομαι από τις αγορές, 
όσο περισσότερο απαγκιστρώνομαι 
συναισθηματικά από τις αγορές σε 

Το διάγραμμα  παρουσιάζει την ίδια παράσταση με το διάγραμμα 4, αλλά αυτή τη φορά 
με υπομνήματα.
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Κύριοι της συστηματικής εκτέλεσης συναλλαγών

err  a man

    εκίνησε τη σταδιοδρομία του ς μη ανικός αεροσκα ών  προτο  αναμει εί στις αγορ ς  το . 
α πρώτα συστηματικά προγράμματά του ρησιμοποιο σαν εκ ετική ε ομάλυνση και κινητο ς μ σους όρους. Προς τα τ λη 

της δεκαετίας του  μετακόμισε στη α όρκη όπου αν πτυ ε το πλ ον επιτυ ς εσ τερικό πρόγραμμα επ νδυσης σε 
εμπορε ματα για τη . πό το  μ ρι το  διε υνε τις συστηματικ ς συναλλαγ ς της  , 
η οποία συναλλασσόταν το μεγαλ τερο ιδι τικό λογαριασμό σε αγορ ς  στον κόσμο. πό το  ς το , ο κ ριος 

 υπήρ ε προ στάμενος και επικε αλής ρευνας της  , εταιρεία συμ ο λ ν επί εμπορευμάτ ν για 
ρα υπρό εσμες επενδ σεις. πό το , η συμ ουλευτική επι είρηση του κυρίου  ε υπηρ τησε πελάτες όπ ς 

τις εταιρείες    ,    και   .  κ ριος 
 γρά ει εκτενώς για τις αγορ ς και για στρατηγικ ς. ει δημοσιε σει δεκατρία ι λία, το πλ ον πρόσ ατο τ ν 

οποί ν είναι το ι λίο     ,   . ίναι πρόεδρος της . , μια 
ν α επι είρηση που ε υπηρετεί ανε άρτητους επενδυτ ς . . . ακολου εί να κάνει διαλ εις σε 
οικονομικά όρα, ομάδες επενδυτών και οιτητ ς.
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όλο και πιο αργές τάσεις. Και πιάνεις όλο και μικρότερο μέρος 
της μετακίνησης. Όμως και πάλι, η τάση βρίσκει τις μεγάλες 
οικονομικές μετακινήσεις που υπάρχουν πάντα. Δεν είναι η 
μόνη μέθοδος που αποδίδει, αλλά είναι η ασφαλέστερη.  

TRADERS :́ Ασχοληθήκατε ποτέ και με τις διακριτικές 
(discretionary) συναλλαγές; 
Kaufman: Ναι, έκανα διακριτικές συναλλαγές στις αρχές και 
επένδυα για τον εαυτό μου. Εξακολουθώ να επενδύω για 
τον εαυτό μου αλλά χρησιμοποιώ τα ίδια τεχνικά συστήματα 
με αυτά που προσφέρω στους πελάτες. Μου άρεζαν οι 
διακριτικές συναλλαγές αλλά, για μένα, παρουσιάζουν 
περιοδικότητα. Μπορεί να έχω κέρδη για εβδομάδες στη 
σειρά και στη συνέχεια να μην καταφέρνω τίποτα. Κι αυτό 
είναι κουραστικό. Εφόσον έχω την τύχη να είμαι καλός τόσο 
στα μαθηματικά όσο και στους υπολογιστές, προτιμώ να 
παριστάνω τη χελώνα κι όχι το λαγό. Τα τεχνικά συστήματα 
δεν είναι τέλεια αλλά είναι καλά σε βάθος χρόνου και έχουν 
μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Αυτό μου αρκεί.

TRADERS :́ Από το πρίσμα της συστηματικής 
εκτέλεσης συναλλαγών, πώς συμπεριφέρονται οι πολύ 
μεγάλοι συμμετέχοντες της αγοράς για να διατηρούν 
προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού;
Kaufman: Καλή ερώτηση. Η εμπειρία μου δείχνει ότι οι 
μεγαλύτεροι παίκτες μπορεί να είναι είτε διακριτικοί, είτε 
αλγοριθμικοί, αλλά η πλειονότητά τους είναι αλγοριθμικοί. 
Επίσης, οι περισσότεροι παρακολουθούν τάσεις. Μπορούν 

» TRADERS :́ Οι χρηματαγορές δεν αποτελούν 
το χώρο όπου ξεκινήσατε την καριέρα σας. Πότε 
ακούσατε για πρώτη φορά για τις αγορές και τις 
επενδύσεις;
Kaufman: Αφότου άφησα την αεροναυπηγική το 1970, ξεκίνησα 
τη δική μου εταιρεία υπολογιστών. Αυτοματοποιούσαμε 
κυβερνητικές ιατρικές αποζημιώσεις (εάν το ήξερα, θα έπρεπε 
να παραμείνω σε εκείνο τον τομέα!). Κάποιος ήρθε και μας 
ρώτησε εάν θα μπορούσαμε να ερευνήσουμε έναν τρόπο 
αντιστάθμισης δικαιωμάτων προαίρεσης. Εκείνη την εποχή 
δε γινόταν τίποτα με υπολογιστές και οι μόνες επιλογές ήταν 
το Λονδίνο. Η ΙΒΜ δεν ενδιαφερόταν κι έτσι βρήκαν κάποιον 
με μαθηματικό υπόβαθρο. Το κάναμε κι έπειτα το ένα έφερε 
το άλλο.

TRADERS :́ Ποιος ήταν ο λόγος που αλλάξατε 
σταδιοδρομία και παραμείνατε στις χρηματαγορές;
Kaufman: Μετά από την εργασία μας στα δικαιώματα 
προαίρεσης είχαμε έναν πελάτη που μας προκάλεσε να 
τον κερδίσουμε στην αρένα των αγορών με τη βοήθεια των 
μαθηματικών. Θα παίρναμε ένα μεγάλο ποσοστό από όσα 
κερδίζαμε παραπάνω από εκείνον. Αυτό έγινε το 1972. Τα 
πήγαμε πολύ καλά, κερδίζοντας από τη διαπραγμάτευση του 
Ρώσικου σίτου το 1973 που παρουσίασε άνοδο της τάξης 
του 300%. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να τον κερδίσουμε 
γιατί σε μια ανοδική αγορά όλοι τα πάνε καλά. Αλλά είχα ήδη 
κολλήσει με τις αγορές και έκτοτε δεν ασχολήθηκα με κάτι 
άλλο.  

TRADERS :́ Στο πέρασμα των 
χρόνων και με την αυξανόμενη 
πείρα σας, τι μάθατε και πώς 
αλλάξατε σχετικά με τον τρόπο που 
προσεγγίζετε τις αγορές; 
Kaufman: Μεγάλο ερώτημα. Έχω μάθει 
πολλά για τις αγορές κι έχω καλύψει 
έναν πλήρη κύκλο. Έχω αναπτύξει 
κάθε τύπο συστήματος, γρήγορο και 
αργό, είχα καλά αποτελέσματα με 
τους περισσότερους κι άσχημα με 
μερικούς αλλά, στο τέλος, προτιμώ να 
συναλλάσσομαι την τάση. Έχω μάθει ότι 
οι αγορές είναι πιο περίπλοκες τώρα. Η 
αλήθεια είναι ότι είναι πιο θορυβώδεις. 
Όταν ξεκίνησα τη δεκαετία του ‘70 
μπορούσες να βγάλεις χρήματα με 
έναν κινητό μέσο όρο δέκα ημερών. Με 
το πέρασμα των ετών ο θόρυβος έχει 
αυξηθεί και πρέπει να συναλλάσσεσαι 

Πρακτίκες εμΠείρίες

65

Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει διάφορες πορείες για ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα (άνοδος 
τιμής από $440 στα $475). Η διαφορά, ωστόσο, είναι η μεταβλητότητα, ή ο θόρυβος κατά 
την πορεία.

Πηγή: www.KaufmanSignals.com 

Δ1) Επίπεδα θορύβου 
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Εάν η αναλογία αποδοτικότητας (E cienc  Ratio) 
είναι χαμηλή, τότε μια στρατηγική μέσης επαναφοράς 

είναι καλύτερη από μια μέθοδο τάσης

να πάρουν τη ρευστότητα που χρειάζονται επειδή οι 
μακροπρόθεσμες τάσεις δεν αλλάζουν θέσεις πολύ συχνά. 
Επίσης, μπορούν να ισοσκελίσουν μέσα σε μια εβδομάδα ή 
κάτι περισσότερο με αποτέλεσμα να μην ωθούν την αγορά. 
Μπορούν επίσης να έχουν έναν μεγάλο αριθμό συντομότερων 
στρατηγικών, επειδή σε μια συντομότερη στρατηγική δε 
μπορείς να εκτελέσεις πολλές συναλλαγές αλλά μπορείς να 
πετύχεις διαφοροποίηση.  

Το να διατηρείς προβάδισμα είναι πιο δύσκολο. Μπορείτε 
να δείτε από τη δημοσιευμένη απόδοση ότι οι μεγάλες 
εταιρείες συχνά έχουν παρόμοια κέρδη και απώλειες ανά 
μήνα. Ορισμένες ρίχνουν μεγαλύτερο βάρος σε έναν τομέα, 
ας πούμε τα επιτόκια, αλλά αυτό αυξάνει παράλληλα το 
ρίσκο τους. Η προτίμησή μου είναι η ισοστάθμιση του ρίσκου 
όποτε είναι δυνατόν, επειδή δεν ξέρω κανέναν που να έχει 
προβλέψει επιτυχώς ποιος τομέας θα έχει καλύτερη απόδοση 

την επόμενη φορά. Συνεπώς, για να πάρεις αποστάσεις από 
τον ανταγωνισμό πρέπει να αναλάβεις μεγαλύτερο ρίσκο. , 
εάν είσαι πραγματικά έξυπνος, θα είσαι ο πρώτος που θα 
ανακαλύψει ένα νέο τρόπο εκτέλεσης συναλλαγών, όπως 
είναι οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας, αλλά αυτό δε 
συμβαίνει συχνά.

  Πώς αναγνωρίζετε ότι ένα σύστημα που 
χρησιμοποιείτε δεν αποδίδει πλέον; 

a an: Αυτό θα ήταν εύκολο να απαντηθεί: «Επειδή 
δεν μου αποφέρει χρήματα » αλλά η αλήθεια είναι πως 
πρόκειται για δύσκολη ερώτηση. Θεωρητικά, σχεδιάζουμε 
ένα πρόγραμμα εκτέλεσης συναλλαγών έτσι ώστε να έχει 
συγκεκριμένο επίπεδο ρίσκου, υπολογισμένο από την ετήσια 
μεταβλητότητα των αποδοχών. Για τη βιομηχανία των ΣΜΕ, 
αυτή ανέρχεται σε περίπου 14 , ίση με μια σταθερή απόκλιση. 

ρα υπάρχει μια πιθανότητα 1  (η 
αριστερή ουρά) να δούμε μια απώλεια 
άνω του 14  κατά τη διάρκεια ενός 
έτους. Είναι επίσης πιθανό να δούμε 
μια διπλάσια απώλεια. Το πραγματικό 
πρόβλημα είναι να αποφασίσουμε εάν 
αυτή είναι μια «κανονική» απώλεια ή 
εάν το πρόγραμμα δε λειτουργεί πλέον. 
Για να διαπιστωθεί αυτό πρέπει να 
ερευνηθούν σε μεγαλύτερο βάθος η 
συχνότητα των απωλειών, η διάρκεια 
και άλλες στατιστικές. Εμπιστεύομαι 
τη συχνότητα των απωλειών για να 
μου πει ότι κάτι κάνω λάθος. Στο τέλος 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι «θα 
μπορούσε και πάλι να είναι κανονικό,» 
αλλά αποφεύγω τη μόχλευση όταν είμαι 
αβέβαιος για το πρόγραμμα ή όταν 
φθάνουμε σε μια απώλεια σταθερής 
απόκλισης 1. . πό αυτήν την έννοια 
διαχειριζόμαστε το «επιχειρησιακό 
ρίσκο,» δηλαδή, τόσο ο επενδυτής 
όσο και εγώ θέλουμε να παραμείνουμε 

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει διάφορες ασιατικές αγορές ταξινομημένες βάσει των 
επιπέδων θορύβου τους. Οι ωριμότερες αγορές ( απωνίας και Χονγκ Κονγκ) είναι 
οι πιο θορυβώδεις ενώ οι λιγότερο εμπορικές (Σρι άνκα και Βιετνάμ), παρουσιάζουν 
περισσότερες τάσεις.

Πηγή: www. au manSignals.com   

Δ2) Κατάταξη ασιατικών αγορών βάσει θορύβου κατά το 200 -2010
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στο παιχνίδι. Θα αφήσω κάποια ενδεχόμενα κέρδη έως 
ότου αποφασίσω πως είτε το πρόγραμμα είναι σωστό, είτε 
εξακολουθεί να μην αποδίδει. Επ  ευκαιρία, η λύση σε αυτό το 
πρόβλημα παραμένει η πιο αόριστη.  

  ε τον τρόπο που λειτουργούν οι αγορές, 
βλέπετε κάποια σταθερά πλεονεκτήματα για τους 
απλούς επενδυτές έναντι των μεγάλων;

a an: αι, οι απλοί επενδυτές είναι πιο ευέλικτοι επειδή 
μπορούν να μπουν και να βγουν από την αγορά χωρίς να 
το προσέξει κανείς. Μπορούν να συναλλάσσονται μετοχές 
με ίδιο ρίσκο επειδή οι θέσεις τους είναι περιορισμένες. Οι 
μεγάλοι επενδυτές δεν μπορούν ακόμη και να επενδύσουν 
σε κάποιες ευκαιρίες επειδή λόγω του 
μεγέθους θέσης που χρειάζονται θα 
μετακινούσαν την αγορά πάρα πολύ.

  η δεκαετία του ’ 0 
χρησιμοποιούσατε ήδη κινητούς 
μέσους όρους. Πολλοί επενδυτές 
τους χρησιμοποιούν σήμερα. 

λέπετε ακόμα α ίες σε τέτοιες 
μεθόδους; 

a an: Απολύτως. Οι τάσεις 
είναι γενικά αυτό που ονομάζω 
«υγιής πρόταση». Αλλά πρέπει να 
είναι μακροπρόθεσμες τάσεις για 
να περιλάβουν την κατεύθυνση 
της οικονομίας ή του αμερικανικού 
δολαρίου ή του ευρώ, ή σημαντικών 
αλλαγών στην προσφορά και τη 
ζήτηση. Δε θα δοκίμαζα συντομότερες 
τάσεις επειδή δεν τις θεωρώ αξιόπιστες. 
Οι τιμές μπορεί να εκτιναχτούν αρκετά 
λόγω ειδήσεων, αλλά είναι δύσκολο 
να το συλλάβεις αυτό με έναν κινητό 
μέσο όρο και τις περισσότερες φορές 
λαμβάνεις ψευδή σήματα. Για να είναι 
επιτυχή, τα συστήματα τάσης πρέπει 

να συλλαμβάνουν το μεγάλο κομμάτι. Εάν έχετε μελετήσει 
το σχεδιάγραμμα της απόδοσης τάσης, υπάρχουν πολλές 
περισσότερες απώλειες από ότι κέρδη, άρα τα κέρδη πρέπει 
να είναι μεγαλύτερα. Είμαι πεπεισμένος ότι χρειάζεστε το 
σπάνιο, πολύ μεγάλο κέρδος για να υπερβείτε τις απώλειες.  

  ι γνώμη έχετε για το γενετικό 
προγραμματισμό; Έχετε εμπειρία σε αυτόν τον τομέα 
και, εάν ναι, τι αποτελέσματα είχατε; 

a an: Έχω δημιουργήσει ένα πρόγραμμα χαρτοφυλακίου 
χρησιμοποιώντας έναν γενετικό αλγόριθμο και πιστεύω 
ότι μπορώ να νικήσω τη συνήθη προσέγγιση της μέσης 
διακύμανσης που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Απ  την 

Οι αγορές δεικτών της Αμερικής και της Ευρώπης είναι οι πιο θορυβώδεις. Συνεπώς, 
για τις αγορές στα δεξιά του διαγράμματος θέλετε να ευνοήσετε τα συστήματα μέσης 
επαναφοράς, ενώ  για τις αγορές στα αριστερά του διαγράμματος θέλετε να ευνοήσετε τα 
συστήματα τάσης.

Πηγή: www. au manSignals.com

Δ ) Αναλογία πληροφοριών, ταξινόμηση από υψηλότερη
 σε χαμηλότερη, όλα τα ΣΜΕ από το 1 0 

Εμπιστεύομαι τη συχνότητα των απωλειών
για να μου πει ότι κάτι κάνω λάθος 
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άλλη, δεν θα χρησιμοποιούσα καμία από τις δυο προσεγγίσεις 
επειδή αποτελούν απλά μια άσκηση υπερπροσαρμογής. 
Αυτά τα ισχυρά εργαλεία είναι προκλητικά αλλά δε νομίζω να 
έχουν αποτέλεσμα στις αγορές. Και πουθενά δε διάβασα ότι 
έχουν προφητικές δυνάμεις. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι 
καλύτερες λύσεις είναι οι απλούστερες.  

  έες αγορές και παλιές αγορές  
αυτό το θέμα ε ετάστηκε αρχικά στο βιβλίο σας 

 . ήμερα, ποιες είναι οι νεώτερες κι 
ευκολότερες αγορές και ποια είναι η παλαιότερη; 

a an: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση και σχετίζεται με 
το γιατί ο μικρότερος επενδυτής έχει ένα πλεονέκτημα. Οι 
νεώτερες αγορές, συνήθως οι αγορές δεικτών, έχουν πολύ 
μεγαλύτερη συχνότητα τάσεων και μπορούν να εκτελεστούν 
συναλλαγές με ταχύτερους κινητούς μέσους όρους ή με 
οποιαδήποτε μέθοδο τάσης επιθυμείς. Είναι το ίδιο με τον 
τρόπο που εκτελούσαμε συναλλαγές στη δεκαετία του ‘70, 
πριν από τη μεγάλη αύξηση του όγκου.  Οι νέες αγορές δεν 
έχουν τόσο πολύ θόρυβο επειδή υπάρχουν πολύ λιγότεροι 
συμμετέχοντες. Καθώς ωριμάζουν γίνονται όλο και πιο 
θορυβώδεις, άρα, η αμερικανική αγορά δεικτών, κι έπειτα 
η ευρωπαϊκή, είναι οι πιο θορυβώδεις και για να υπάρξει 
επιτυχία απαιτούνται πιο αργές τάσεις. Άρα  υπάρχει ένα 

παράθυρο ευκαιρίας για τον απλό επενδυτή με τη χρήση μιας 
τάσης για τις νέες αγορές δεικτών.

  Ποιος είναι ο πιο α ιόπιστος τεχνικός 
δείκτης προκειμένου να ανιχνευθεί ο θόρυβος σε μια 
ακολουθία τιμών; 

a an: Απ’ όσο ξέρω, ο μοναδικός που μετράει το 
θόρυβο είναι ο δικός μου δείκτης «Efficiency Ratio», ο 
οποίος έχει ονομαστεί και «fractal efficiency». Είναι απλά 
η διαφορά στην τιμή κατά τη διάρκεια n ημερών δια του 
συνόλου της πορείας, που είναι το σύνολο των απόλυτων 
τιμών των ημερήσιων αλλαγών κατά τη διάρκεια των ίδιων 
n ημερών. Το σκεπτικό ήταν ότι εάν πηγαίνατε σε μια ευθεία 
γραμμή από το σημείο Α στο σημείο Β, η αποδοτικότητα/ 
αποτελεσματικότητα (efficiency) θα ήταν 1.0 (κανένας 
θόρυβος). Εάν περιπλανηθείτε, η αποδοτικότητα θα πάει 
προς τα κάτω, και εάν δεν πάτε πουθενά η αποδοτικότητα 
θα είναι μηδέν (όλος ο θόρυβος). Αν και αυτό το έκανα στις 
αρχές της δεκαετίας του 1980, η μόνη χρήσιμη εφαρμογή 
που διαπίστωσα ότι έχει σχετίζεται με την επιλογή 
συστήματος για κάθε αγορά. Για παράδειγμα, αν η αναλογία 
είναι υψηλή σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή τάση και μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο τάσης. Εάν η αναλογία 
είναι χαμηλή, είναι προτιμότερη μια στρατηγική μέσης 

επαναφοράς. Ήλπιζα για περισσότερα 
αλλά δεν τα βρήκα ακόμη.

Έχω δύο διαγράμματα που 
δημιούργησα για το Asian Financial 
Forum του 2012. Το ένα διάγραμμα 
ταξινομεί τις ασιατικές βάσει θορύβου 
(διάγραμμα 2) και το άλλο ταξινομεί 
ένα μεγάλο αριθμό αγορών ΣΜΕ κατά 
τον ίδιο τρόπο (διάγραμμα 3). Θα δείτε 
ότι οι ωριμότερες ασιατικές αγορές, 
εκείνες της Ιαπωνίας και του Χονγκ 
Κονγκ, είναι οι πιο θορυβώδεις, ενώ 
οι λιγότερο εμπορικές της Σρι Λάνκα 
και του Βιετνάμ έχουν περισσότερες 
τάσεις. Και όσον αφορά στα ΣΜΕ, οι 
αγορές δεικτών της Αμερικής και της 
Ευρώπης είναι οι πιο θορυβώδεις 
εάν δείτε πέρα από τα αγροτικά 
προϊόντα (η εποχικότητα παλεύει με τη 
μακροπρόθεσμη τάση). Συνεπώς, για 
τις αγορές στα δεξιά του διαγράμματος 
θέλετε να ευνοήσετε τα συστήματα 
μέσης επαναφοράς, ενώ  για τις αγορές 
στα αριστερά του διαγράμματος θέλετε 
να ευνοήσετε τα συστήματα τάσης.

Το διάγραμμα παρουσιάζει τα κέρδη χρησιμοποιώντας μια περίοδο υπολογισμού 100 
ημερών για τρία δημοφιλή συστήματα: κινητός μέσος όρος (moving average - MA), 
ξέσπασμα (breakout - BO), και κλίση γραμμικής παλινρόμησης (linear regression slope - 
LRS). Μακροπρόθεσμα, οι αποδόσεις είναι σχεδόν ίδιες.

Πηγή: www.KaufmanSignals.com

Δ4a) Δημοφιλή συστήματα - S&P, τάση 100-ημερών 
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TRADERS :́ Από την εμπειρία 
σας, ποιο φαίνεται να είναι το 
καλύτερο από όλα τα φίλτρα για 
την ανίχνευση μιας τάσης; 
Kaufman:  Θα χρησιμοποιούσα μια 
μακροπρόθεσμη τάση ως φίλτρο για 
βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Και 
δεν έχει ουσιαστική σημασία ποια 
μέθοδο χρησιμοποιείτε. Πιστεύω ότι 
οι περισσότεροι υπολογισμοί τάσης 
δίνουν με την πάροδο του χρόνου 
το ίδιο αποτέλεσμα. Σημασία έχει 
η αγορά και όχι η μέθοδος. Εάν η 
αγορά βρίσκεται σε τάση, όλες οι 
μέθοδοι είναι κερδοφόρες, εάν δεν 
βρίσκεται σε τάση, καμία μέθοδος δεν 
είναι κερδοφόρα. Υπάρχουν μερικές 
εσωτερικές διαφορές. Παραδείγματος 
χάριν, ένας κινητός μέσος όρος 
έχει πολλές μικρές απώλειες και 
λιγότερα αλλά μεγαλύτερα κέρδη. 
Ένα σύστημα ξεσπάσματος είναι 
σχεδόν το αντίθετο, με περισσότερα 
κέρδη αλλά με μεγαλύτερες απώλειες. 
Αλλά, μακροπρόθεσμα, οι αποδόσεις 
είναι σχεδόν οι ίδιες. Υπάρχουν δύο διαγράμματα που 
το παρουσιάζουν αυτό, το ένα είναι του S&P και το άλλο 
των 5-ετών γραμματίων (και τα δύο είναι ΣΜΕ, δείτε το 
διάγραμμα 4). Παρουσιάζουν τα κέρδη χρησιμοποιώντας 
μια περίοδο υπολογισμού 100 ημερών για κάθε μια από 
τις τρεις δημοφιλέστερες μεθόδους, τον κινητό μέσο όρο 
(moving average - MA), το ξέσπασμα (breakout - BO) και την 
κλίση γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression slope - 
LRS). Ξέρουμε από τη μελέτη του θορύβου ότι τα γραμμάτια 
έχουν μεγαλύτερες τάσεις και μπορείτε να δείτε στα δεξιά 
του διαγράμματος ότι οι αποδόσεις για 24 έτη είναι πολύ 
κοντά. Για τον S&P, το μοτίβο είναι παρόμοιο αλλά όχι τόσο 
ομοιόμορφο. Εντούτοις, εάν επρόκειτο να υπολογίσω τα 
μέσα αποτελέσματα για ένα μεγάλο αριθμό αγορών, θα ήταν 
δύσκολο να αποφασίσω ποια τάση είναι η καλύτερη.  

Για τους επενδυτές που ψάχνουν για περισσότερες 
λεπτομέρειες, ένα άλλο διάγραμμα παρουσιάζει τα 
αποτελέσματα βελτιστοποίησης για αυτές τις τρεις τάσεις 
ως προς τον παράγοντα κέρδους (ακαθάριστα κέρδη 
που διαιρούνται με ακαθάριστες απώλειες). Και οι δύο 
παρουσιάζουν μια τάση βελτίωσης καθώς αυξάνεται η περίοδος 
υπολογισμού (η οποία παρουσιάζεται χαμηλά από 10 έως 150 
ημέρες). Για τα 5-ετή γραμμάτια, το ξέσπασμα φαίνεται να είναι 
το καλύτερο, ενώ για τον S&P είναι η κλίση. Είναι σημαντικό 

Το διάγραμμα παρουσιάζει τα κέρδη χρησιμοποιώντας μια περίοδο υπολογισμού 100 
ημερών για τρία δημοφιλή συστήματα: κινητός μέσος όρος (moving average - MA), 
ξέσπασμα (breakout - BO), και κλίση γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression slope - 
LRS). Μακροπρόθεσμα, οι αποδόσεις είναι σχεδόν ίδιες.

Πηγή: www.KaufmanSignals.com

Δ4b) Δημοφιλή συστήματα – 5-ετή γραμμάτια, τάση 100-ημερών 
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ξεσπάσματα για συναλλαγές που διαρκούν μερικές ημέρες. 
υσικά, υπάρχουν συναλλαγές ζευγών ( air trading) και 

απόκλιση, που είναι επίσης καλές μέθοδοι.  

TRADERS : λοι παραπονιο νται για τις συναλλαγές 
υ ηλής συ ν τητας. Αλλ  έ ουν πρ γματι επιπτώσεις 
στις μεγ λες τ σεις; 

 Δε νομίζω. άν είναι κερδοφόρες (και αυτό δεν 
ισχύει πάντα), τότε αποσπούν κέρδη από την αγορά, το οποίο 
έχει επιπτώσεις σε όλους. Αλλά προσθέτει επίσης ρευστότητα 
και λίγο θόρυβο. Η κύρια επίδραση μπορεί να είναι το γεγονός 
ότι χρειάζεται μια κάπως μεγαλύτερη μετακίνηση προς μια 
κατεύθυνση για να δώσει σήμα ένα σύστημα τάσης, και μια 
άλλη μεγαλύτερη μετακίνηση για έξοδο, αλλά βλέπω αυτές 
τις συνέπειες ως ελάχιστες για όποιον διατηρεί συναλλαγές 
για μερικές ημέρες ή περισσότερο.

TRADERS : ολλοί επεν υτές αρ ί ουν να 
συναλλ σσονται με τη μέθο ο της οκιμής και του 
λ θους. ι θα προτείνατε σε αυτο ς  υποθέτοντας τι 

εν καταλα αίνουν π ς το μυστικ  είναι να έ εις μια 
ια ικασία  μια ια είριση κιν νου και κατ λληλο 

μέγεθος θέσης; ίναι απαραίτητο να προηγηθο ν λ θη 
και απώλειες; 

 Οι νέοι επενδυτές θα 
έπρεπε να αναμένουν απώλειες. 

ίναι μέρος της διαδικασίας έναρξης. 
Πρέπει να καταλάβουν ότι μπορούν 
να βγάλουν χρήματα εάν ενεργήσουν 
με το σωστό τρόπο, αλλά ο αρχικός 
ενθουσιασμός τους ωθεί συχνά στο 
να κάνουν βεβιασμένες επιλογές. 
Ο πρώτος κανόνας πρέπει να είναι 
η ύπαρξη ενός συστήματος. Δεν 
είναι απαραίτητο να προκύπτει από 
λογισμικό, αλλά χρειάζονται σαφείς 
κανόνες. Οι καλύτεροι διακριτικοί 
επενδυτές είναι συστηματικοί, αν και τα 
συστήματα βρίσκονται στο μυαλό τους. 
Και όταν έχεις κανόνες πρέπει να τους 
ακολουθείς   

Πρέπει να ξεκινάς με πολύ μικρά 
ανοίγματα. Δε μπορείς να ανησυχείς 
για το ενδεχόμενο μιας απώλειας. 
Πρέπει να είσαι σε θέση να δεχθείς 
μια απώλεια. ίναι απλά μέρος της 
διαδικασίας. άν δεν μπορείς να 
διακόψεις μια συναλλαγή και να δεχθείς 
μια μικρή απώλεια, τότε δε θα γίνεις 

να το βλέπετε αυτό ως μεγάλο πρόβλημα δεδομένων όταν 
επιλέγετε τη μέθοδο που πρόκειται να ακολουθήσετε.

TRADERS : το τερ στιο τελευταίο ι λίο σας για 
τα συστήματα εκτέλεσης συναλλαγών αναπτ ατε 
εκατοντ ες κώ ικες για τη T S . πορείτε να 
μας πείτε ποιο ς θα προτείνατε για  εν οημερήσιες 
συναλλαγές και  συναλλαγές μετα  υο συνε ριών
συναλλαγές ; 

 οιπόν, ρωτάτε πολλά  άν ήθελα να το κάνω 
αυτό θα είχα απλά δημοσιεύσει εκείνο που θα θεωρούσα 
ως το καλύτερο σύστημα και θα τελείωνε η ιστορία. Η 
αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά κερδοφόρα συστήματα 
και πολλές προσωπικότητες επενδυτών που προτιμούν 
γρηγορότερες συναλλαγές, πολλά μικρά κέρδη, μεγάλες 
θέσεις, εξισορροπητική κερδοσκοπία και οτιδήποτε άλλο. Το 
σημαντικότερο είναι ότι το βιβλίο στοχεύει στο να παρουσιάσει 
τεχνική. Όταν εξοικειώνεσαι με διαφορετικούς τρόπους 
ερμηνείας των μετακινήσεων των τιμών, τότε μπορείς να 
δημιουργήσεις τη δική σου τεχνική ή να βρεις εκείνες που 
ταιριάζουν στην προσωπικότητά σου.  

Αλλά για να απαντήσω στην ερώτηση λίγο καλύτερα, θα 
έψαχνα για συστήματα μέσης επαναφοράς για ενδοημερήσιες 
συναλλαγές και ενδεχομένως για βραχυπρόθεσμα 

Το διάγραμμα παρουσιάζει τους παράγοντες κέρδους για ποικίλες περιόδους υπολογισμού 
για τα συστήματα: κινητός μέσος όρος (mo ing a erage - A), ξέσπασμα ( rea o t - ), 
και κλίση γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression slo e - RS). Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι αποδόσεις είναι και πάλι σχεδόν ίδιες.

Πηγή: www.Ka manSignals.com   

Δ5a) Δημοφιλή συστήματα - βελτιστοποίηση S&  από το 1 0: 
 παράγοντας κέρδους
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εξισορροπητική κερδοσκοπία. Δεν μπορείς να αφήσεις 
τον υπολογιστή να βρει μια μέθοδο για εσένα, απλά δεν 
λειτουργεί. Κατόπιν πρέπει να την εξετάσεις κατάλληλα, 
χρησιμοποιώντας πλήθος δεδομένων, κάποια εντός και 
κάποια εντός του δείγματος. Πρέπει να μάθεις να ερμηνεύεις 
τα αποτελέσματα. Προτιμώ να εξετάζω τα αποτελέσματα 
όλων των δοκιμών έτσι ώστε «επιτυχία» να σημαίνει ότι το 
70% του συνόλου των δοκιμών ήταν κερδοφόρο. πειτα 
η προσδοκία μου είναι το μέσο αποτέλεσμα όλων των 
δοκιμών. Δεν πιστεύω ότι μπορείς να επιλέξεις ένα σύνολο 
παραμέτρων και να περιμένεις ότι αυτό θα είναι το καλύτερο 
για τον προσεχή μήνα, κι έτσι χρησιμοποιώ πολλαπλές 
παραμέτρους προκειμένου να λάβω ένα μέσο αποτέλεσμα. 
Αυτό μπορεί να είναι πολύ συντηρητικό για μερικούς 
επενδυτές, αλλά είναι μια άλλη περίπτωση της χελώνας 
έναντι του λαγού.  

TRADERS : ολλ    έ ουν την τ ση να 
προσλαμ νουν λο και περισσ τερο προσ πικ  με 

ι ακτορικ  στη φυσική  τη στατιστική  τη ιολογία 
και τα . τις προσ πικές μου συναλλαγές 

ιαπιστών  στ σο  τι οι απλές μέθο οι είναι πιο 
αποτελεσματικές. σείς τι πιστε ετε;

ποτέ επενδυτής. Και κάθε σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών 
έχει το δικό του προφίλ, το οποίο ανέφερα προηγουμένως. 
Πρέπει λοιπόν να είστε ευχαριστημένοι με τους κανόνες σας.  

ίναι επίσης σημαντικό να μην έχετε πάρα πολλούς 
κανόνες. Ακολουθούσα πάντα το δόγμα που λέει ότι 
«τα φαρδιά ρούχα ταιριάζουν σε όλους». άν μπορώ να 
εφαρμόσω τους ίδιους κανόνες σε όλες τις μετοχές ή σε όλα 
τα ΣΜ , τα αποτελέσματα δεν θα φαίνονται όμορφα αλλά 
θα έχω ευρωστία, το οποίο αποτελεί για εμένα το κλειδί 
της επιτυχίας. έλω το σύστημα εκτέλεσης συναλλαγών 
να λειτουργεί σε όλες τις αγορές (έστω, στις περισσότερες) 
ακόμα κι αν είναι ιδανικό για μερικές και μόλις κερδοφόρο 
για άλλες. Δεν θέλω ένα σύστημα που να λειτουργεί μόνο 
σε μια αγορά.  

Πάντα να συναλλάσσεστε κάθε θέση με το ίδιο ρίσκο. 
Δηλαδή, για τις μετοχές χρησιμοποιήστε την ίδια επένδυση για 
κάθε θέση. Απλά διαιρέστε το ποσό της επένδυσης (ας πούμε 
$10.000) με την τιμή μεριδίου για να λάβετε το μέγεθος θέσης. 
Δεν είναι τέλειο, αλλά δεν θέλετε να εκτελέσετε συναλλαγή 
100 μετοχών της A le και 100 μετοχών της an  o  America. 
Τα κέρδη και οι απώλειες της A le θα είναι τόσο μεγάλα ώστε 
η an  o  America θα είναι ασήμαντη. ια τα ΣΜ  παίρνετε 
ένα ποσό επένδυσης, για παράδειγμα $25.000 ανά αγορά 
και διαιρείτε με τη μεταβλητότητα 20 
ημερών για να λάβετε τον αριθμό των 
συμβολαίων. Αυτό μπορείτε να το 
κάνετε λόγω της μόχλευσης στα ΣΜ . 
Μόλις βρείτε το μέγεθος θέσης για όλα 
τα ΣΜ , μπορείτε να τα κατατάξετε 
βάσει του πραγματικού μεγέθους της 
επένδυσής σας.  

Το ανάλογο ρίσκο σας παρέχει τη 
μέγιστη δυνατή διαφοροποίηση, που 
σημαίνει τον καλύτερο δυνατό έλεγχο 
κινδύνου. υσικά, υπάρχουν άλλοι 
σημαντικοί έλεγχοι κινδύνου, αλλά 
αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να 
ξεκινήσετε.

TRADERS : ε ένα απ  τα ι λία 
σας περιγρ φετε πώς μπορεί να 
μπει η ια ικασία της έρευνας και 
της αν πτυ ης σε ένα συνεκτικ  
πλαίσιο . πορείτε παρακαλώ να 
μας πείτε εν συντομία πώς γίνεται 
αυτ ; 

 Η βασική ιδέα είναι να 
αρχίσεις με μια υγιή προ πόθεση, 
όπως είναι μια οικονομική τάση ή μια 

Το διάγραμμα παρουσιάζει τους παράγοντες κέρδους για ποικίλες περιόδους υπολογισμού 
για τα συστήματα: κινητός μέσος όρος (mo ing a erage - A), ξέσπασμα ( rea o t - ), 
και κλίση γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression slo e - RS). Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι αποδόσεις είναι και πάλι σχεδόν ίδιες.

Πηγή: www.Ka manSignals.com

Δ5 ) Δημοφιλή συστήματα - βελτιστοποίηση 5-ετών
 γραμματίων από το 1 0: παράγοντας κέρδους 
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Η πτωτική αγορά είναι ακόμα ζωντανή Martin Pring

Ο Martin Pring είναι ένας από τους πιο 
γνωστούς αναλυτές της αγοράς. Από το 1968 
γράφει αναλύσεις που με την πάροδο των ετών 
οδήγησαν στην έκδοση διαφόρων βιβλίων 
με αμέτρητες πωλήσεις. Ειδικεύεται στις 
κυκλικές αναλύσεις και στους συσχετισμούς 
μεταξύ των αγορών (intermarket), καθώς και 
στις εναλλαγές κλάδων (sector rotation). Μαζί 
με τον Joe Turner, ίδρυσαν την Pring Turner 
Capital Group το 1988, μια εταιρεία διαχείρισης 
επενδυτικών προϊόντων για πλούσιους ιδιώτες. 
Πλέον, μια από τις κύριες στρατηγικές του 
Martin Pring μπορεί να επενδυθεί και ως ETF 
(Pring Turner Business Cycle ETF, NYSE ticker 
symbol: DBIZ). Το 2004 έλαβε το βραβείο 
«Lifetime Achievement Award» από την Market 
Technicians Association. Ο Marko Graenitz 
συνάντησε τον Martin Pring στην ανοιξιάτικη 
διάσκεψη της VTAD στη Φρανκφούρτη, όπου 
έδωσε μια ομιλία με τίτλο «Επενδύοντας στη 
δεύτερη χαμένη δεκαετία» (Investing in the 
Second Lost Decade). Αυτό δεν ακούγεται 
ιδιαίτερα αισιόδοξο αλλά είναι πολύ πιθανό να 
τροφοδοτήσει μια συναρπαστική συζήτηση. 
Προετοιμαστείτε για μια συνέντευξη που 
προσφέρει πολλές αναλύσεις και ιδέες που 
μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε οι ίδιοι 
για τις δικές σας μελέτες.

TRADERS :́ Τι σας έκανε να γράφετε αναλύσεις επί 
των αγορών; 
Pring: Στην αρχή της σταδιοδρομίας μου, εργάστηκα 
για έναν μπρόκερ - όπως θα αναμένατε. Ωστόσο, οι 
θεμελιώδεις αναλύσεις που ετοιμαζόντουσαν εκεί και εμείς τις 
χρησιμοποιούσαμε προς αναζήτηση πελατών ήταν αρκετά 
κακές. Έτσι αναρωτήθηκα πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν. 
Ο προϊστάμενός μου πρότεινε κάποια ενδιαφέροντα βιβλία 
που υπήρχαν στη βιβλιοθήκη της εταιρείας, έτσι άρχισα να 
κάνω κάποια σχετική έρευνα και υπήρξα εξαιρετικά τυχερός 
όταν έπεσε στα χέρια μου το κλασικό βιβλίο «Τεχνική ανάλυση 
τάσεων μετοχών» (Technical Analysis of Stock Trends) των 
Edwards και Magee. Σας λέω, για έναν τεχνικό αναλυτή αυτό 
το βιβλίο βάζει πολλά πράγματα στη θέση τους - προς τιμήν 
των συγγραφέων. Άρχισα να εφαρμόζω τα τεχνικά εργαλεία 
που παρουσιάζονται στο βιβλίο και να τα συνδυάζω με τα 

θεμελιώδη δεδομένα. Είχε πολύ καλό αποτέλεσμα και 
για αυτό δεν έχω σταματήσει να χρησιμοποιώ αυτήν την 
προσέγγιση ως αναλυτής.

TRADERS :́ Τι συνέβη στη συνέχεια της σταδιοδρομίας 
σας; 
Pring: Χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες, αργότερα 
συνάντησα έναν πλούσιο επενδυτή που έψαχνε κάποιον για 
να διαχειριστεί τα χρήματά του. Συζητήσαμε και κάναμε μια 
συμφωνία για την ίδρυση μιας συνεργασίας με τη μορφή μικρού 
hedge fund. Παράλληλα, συνέχισα να γράφω το ενημερωτικό 
δελτίο μου, το οποίο υπάρχει σε παρόμοια μορφή έως σήμερα. 
Μετά από το κραχ του 1987 έψαχνα για κάτι πιο σταθερό και 
το 1988, μαζί με τον Joe Turner, ιδρύσαμε την Pring Turner 
Capital, την εταιρεία μας διαχείρισης επενδυτικών προϊόντων. 
Τολμώ να πω ότι έκτοτε όλα βαίνουν καλώς.

http://www.traders-mag.gr/
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TRADERS :́ Εκτός από το hedge fund ή την Pring 
Turner Capital, έχετε εκτελέσει συναλλαγές με τον 
προσωπικό σας λογαριασμό; 
Pring: Ναι, αλλά όχι ιδιαίτερα σοβαρές ούτε και για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα. Καταρχήν, διαπίστωσα ότι με ένα 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οι αποφάσεις μου στρέφονταν προς 
κάποια κατεύθυνση, το οποίο θεωρώ προβληματικό. Είναι 
καλύτερα να ακολουθείς τις ενδείξεις των δεικτών και να μην 
τείνεις υπέρ της μίας ή της άλλης κατεύθυνσης. Εκτός αυτού, 
πάντα ένιωθα ότι το να συναλλάσσεσαι με τα δικά σου χρήματα 
σε σύντομο διάστημα σε συνδυασμό με τη διεκπεραίωση των 
εντολών επένδυσης, σου αποσπά την προσοχή. Από τη στιγμή 
που αρχίσαμε να εκτελούμε τη διαχείριση των επενδυτικών 
προϊόντων μας ως εγγραμμένοι σύμβουλοι επενδύσεων 
(Registered Investment Advisor - RIA), οι κανόνες είχαν 
καταστήσει δύσκολη την παράλληλη εκτέλεση προσωπικών 
συναλλαγών. Εάν το έκανα, πιθανολογώ ότι οι αρχές που 
επιτηρούν τις αγορές θα με ανέκριναν πολύ σύντομα.  

TRADERS :́ Τι μαθήματα πήρατε από τις συναλλαγές 
που είχατε κάνει νωρίτερα;
Pring: Το σημαντικότερο είναι να προηγείται ένας ακριβής 
υπολογισμός του ρίσκου. Πρέπει πρώτα να εξετάζετε το ρίσκο 
αντί οποιουδήποτε ενδεχόμενου κέρδους. Έχοντας καθορίσει 
το ρίσκο, άρχισα να χρησιμοποιώ stop για να προστατεύω 
τα κέρδη μου και έπειτα υπολόγισα την αναλογία ρίσκου/
ανταμοιβής (RRR). Αυτή είναι η κλασική προσέγγιση, δηλαδή, 
εκείνη που υπακούει στην κοινή λογική, σύμφωνα με την οποία 
θα έπρεπε όλοι μας να πράττουμε.

TRADERS :́ Για να επιστρέψουμε 
στην εστίασή σας στην ανάλυση 
της αγοράς, ο τίτλος της ομιλίας 
σας ήταν «Επενδύοντας στη 
δεύτερη χαμένη δεκαετία» 
(Investing in the Second Lost 
Decade). Μπορείτε να περιγράψετε 
εν συντομία πώς καταλήξατε στο 
συμπέρασμα ότι βρισκόμαστε πάλι 
σε μια «χαμένη δεκαετία» μετά από 
την ταραχώδη δεκαετία από το 
2000 έως το 2010; 
Pring: Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για 
αυτό. Ας ξεκινήσουμε από την καθαρώς 
τεχνική πλευρά. Στο διάγραμμα 
2 παρουσιάζεται ο δείκτης S&P 
Composite από το 1900 σε λογαριθμική 
κλίμακα. Για μακρές περιόδους, οι 
καθοδικές φάσεις - με εξαίρεση τη 
δεκαετία της μεγάλης οικονομικής 

ύφεσης - μοιάζουν με πλάγιες μετακινήσεις (κόκκινα σημάδια) 
ενώ υπήρξαν σημαντικές ανοδικές μετακινήσεις σε κάθε μια 
από τις ανοδικές φάσεις. Το 2013 και το 2014 ο δείκτης άγγιξε 
νέα υψηλά όλων των εποχών, το οποίο ερμηνεύθηκε από 
το ευρύ κοινό ως σαφές σημάδι μιας νέας ανοδικής αγοράς. 
Ωστόσο, εγώ δεν συμμερίζομαι αυτήν την άποψη επειδή 
θεωρώ ότι αυτή η ανάλυση βασίζεται σε λάθος υπόθεση.  

TRADERS :́ Πού ακριβώς χωλαίνει η ανάλυση; 
Pring: Οι περισσότερες αναλύσεις πραγματοποιούνται 
βάσει των αρχικών διαγραμμάτων αλλά αυτό απεικονίζει τις 
πραγματικές εξελίξεις μόνο φαινομενικά. Προκειμένου να 
ανιχνευθεί η αλήθεια, τα πραγματικά μοτίβα των μετακινήσεων, 
οι τιμές των μετοχών πρέπει να προσαρμοστούν με βάση 
τον πληθωρισμό. Η αντίστοιχη καμπύλη παρουσιάζεται 
στο διάγραμμα 3 και ακόμη και απ’ την πρώτη ματιά οδηγεί 
σε αρκετά διαφορετικά συμπεράσματα. Σε αντίθεση με το 
διάγραμμα 2, αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει την απόδοση 
του S&P Composite, αλλά αυτή τη φορά προσαρμοσμένου 
για το ποσοστό πληθωρισμού όπως μετριέται από το 
δείκτη τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index (CPI)). Οι 
πλάγιες μετακινήσεις στο διάγραμμα 2 είναι πλέον σαφείς 
καθοδικές τάσεις που απεικονίζουν την αληθινή έκταση 
των προσαρμογών της αγοράς. Επιπλέον, σε αυτήν την 
πραγματική απεικόνιση, τα πιο πρόσφατα υψηλά του δείκτη 
είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από υψηλά όλων των εποχών. 
Συμβαίνει μάλλον το αντίθετο: Υπό αυτό το πρίσμα, η καθοδική 
αγορά που ξεκίνησε το 2000 είναι ακόμα απολύτως άθικτη. 

Το διάγραμμα παρουσιάζει την απόδοση της συντηρητικής ανάπτυξης και της στρατηγικής 
μερισμάτων της Pring Turner (πράσινη γραμμή) από το 2000, σε σχέση με το δείκτη S&P 
500 Total Return Index (κόκκινη γραμμή). Ενώ, συνολικά, η στρατηγική απέδωσε καλύτερα 
και ειδικά σε κραχ, δεν βελτιώθηκε τόσο πολύ όσο ο S&P σε ισχυρές ανοδικές τάσεις.

Πηγή: www.pringturner.com

Δ1) Απόδοση της Pring Turner Capital 
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Άρα, ακόμα κι αν ο κλασικός δείκτης 
σημειώνεται γύρω στο 20% πάνω 
από τα προηγούμενα υψηλά όλων των 
εποχών, όπως συνέβη πρόσφατα, αυτό 
δεν σημαίνει αυτόματα ότι η καθοδική 
αγορά έχει τερματιστεί. Πρόκειται για 
κάτι που αποκρύπτεται από τα καθαρά 
επίπεδα των δεικτών.

TRADERS :́ Αυτό ισχύει μόνο για 
την αμερικανική αγορά; 
Pring: Όχι. Εάν κάνουμε την ίδια ανάλυση 
για τον MSCI World, δηλαδή, αν τον 
προσαρμόσουμε βάσει του παγκόσμιου 
πληθωρισμού, το αποτέλεσμα θα είναι 
ακόμη πιο αρνητικό. Σε αντίθεση, τα 
τελευταία χρόνια οι αμερικανικές αγορές 
έχουν αποδώσει καλύτερα.  

TRADERS :́ Και τι προτείνουν οι 
βασικές αρχές; 
Pring: Τα πράγματα είναι λίγο πολύ τα 
ίδια εάν εξετάσουμε, παραδείγματος 
χάριν, τον κύριο δείκτη που δημοσιεύεται 
κάθε εβδομάδα από το Economic Cycle 
Research Institute (ECRI), το οποίο κατά 
το παρελθόν έδωσε ορθές ενδείξεις 
ως προς το διαχωρισμό ανοδικών 
και καθοδικών φάσεων. Πρόσφατα, ο 
δείκτης έδειξε - σε συμφωνία με τον 
προσαρμοσμένο βάσει πληθωρισμού 
S&P Composite - ότι σαφώς και δεν έχει 
ακόμη ξεκινήσει κάποια ανοδική αγορά 
(διάγραμμα 4). Πέρα από αυτό, μπορώ 
να δω ακόμα ένα πρόβλημα να σκιάζει 
την οικονομική προοπτική για τα επόμενα 
χρόνια, το οποίο είναι το δημογραφικό. 
Το διάγραμμα 5 δείχνει με σαφήνεια 
ότι το ποσοστό του εργαζόμενου 
πληθυσμού δεν είναι αρκετά υψηλό. Άρα, 
πώς θα προκύψουν τα μεγάλα κέρδη 
παραγωγικότητας; Σε προηγούμενους 
κύκλους, ιδιαίτερα ανοδικές αγορές 
συνοδεύονταν συχνά από αυξανόμενα 
ή έστω αρκετά υψηλότερα ποσοστά 
εργαζόμενου πληθυσμού. Συνεπώς, από 
δημογραφικής άποψης, βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με ένα μακροπρόθεσμο 
πρόβλημα και οι προβλέψεις για τα 
επόμενα 15 έτη δεν δείχνουν ότι αυτό το 

Σε αντίθεση με το διάγραμμα 2, αυτό το λογαριθμικά προσαρμοσμένο διάγραμμα 
παρουσιάζει την απόδοση του S&P Composite προσαρμοσμένο βάσει του ποσοστού 
του πληθωρισμού, όπως υπολογίζεται από το δείκτη Consumer Price Index (CPI). Όλες 
οι πλάγιες μετακινήσεις στο διάγραμμα 2 είναι πλέον σαφείς καθοδικές τάσεις που 
απεικονίζουν την αληθινή έκταση των προσαρμογών της αγοράς. Επιπλέον, σε αυτή την 
πραγματική απεικόνιση, τα πιο πρόσφατα υψηλά του δείκτη είναι οτιδήποτε άλλο εκτός 
από υψηλά όλων των εποχών. Ισχύει το αντίθετο: Υπό αυτό το πρίσμα, η πτωτική αγορά 
που ξεκίνησε το 2000 είναι ακόμα άθικτη.

Πηγή: www.pringturner.com

Δ3) Ο S&P Composite από το 1900 προσαρμοσμένος βάσει πληθωρισμού

Το διάγραμμα παρουσιάζει τον αρχικό δείκτη μετοχών από το 1900 σε λογαριθμική κλίμακα. 
Με εξαίρεση τη δεκαετία της μεγάλης οικονομικής ύφεσης, οι πτωτικές φάσεις μοιάζουν 
με πλάγιες μετακινήσεις επί μακρών χρονικών περιόδων (κόκκινα σημάδια) ενώ υπήρξε 
μια σημαντική ανοδική μετακίνηση κατά τη διάρκεια κάθε μιας από τις ανοδικές φάσεις 
(πράσινα σημάδια). Το 2013 και το 2014, ο δείκτης άγγιξε νέα υψηλά όλων των εποχών, 
τα οποία ερμηνεύθηκαν από το ευρύ κοινό ως σαφή σημάδια μιας νέας ανοδικής αγοράς.

Πηγή: www.pringturner.com

Δ2) Ο S&P Composite από το 1900
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πρόβλημα θα περιοριστεί. Τα πρόσφατα 
και τρέχοντα ποσοστά γεννήσεων είναι 
τέτοια ώστε η μελλοντική ανάπτυξη 
μπορεί ήδη να προβλεφθεί με υψηλή 
ακρίβεια. Ενώ, από μόνο του, αυτό δεν 
αποτελεί εμπόδιο για την έναρξη μιας 
ανοδικής αγοράς, κατά τη γνώμη μου, 
επιδρά αρνητικά.

TRADERS :́ Πολλοί θιασώτες του 
σεναρίου της ανοδικής αγοράς 
υποστηρίζουν ότι οι αξιολογήσεις 
κατά το τέλος της οικονομικής 
κρίσης (τέλη 2008 - αρχές 2009) 
ήταν τόσο χαμηλές ώστε «πρέπει» 
να αντιπροσώπευαν το χαμηλότερο 
δυνατό. Τι πιστεύετε ως προς αυτό; 
Pring: Όσον αφορά στις αξιολογήσεις, 
εξετάζω την αναλογία τιμή/κέρδη (P/E) 
που αναπτύχθηκε από το διακεκριμένο 
με Νόμπελ καθηγητή Robert Shiller. 
Αντί απλά να συσχετίζει το κέρδος 
του προηγούμενου έτους με την τιμή 
της μετοχής, όπως κάνει η κλασική 
αναλογία P/E, ο Shiller χρησιμοποιεί το 
μέσο κέρδος της τελευταίας δεκαετίας, προσαρμοσμένο βάσει 
πληθωρισμού σύμφωνα με τον CPI. Ως βάση υπολογισμού 
χρησιμοποιεί τα ετήσια κέρδη των εταιρειών του S&P 500. 
Το διάγραμμα 6 δείχνει με σαφήνεια ότι 
στα τελικά χαμηλά των προηγούμενων 
καθοδικών αγορών, το επίπεδο της 
αναλογίας P/E του Shiller υποδείκνυε 
τιμές που κυμαίνονταν από έξι έως 
οκτώ. Ωστόσο, στα χαμηλά του 2008 
και του 2009, η θεμελιώδης αξιολόγηση 
μειώθηκε σε μια αναλογία P/E  του 
Shiller ίση μόνο με 13. Στα 24, πλέον 
πρόσφατα η αξιολόγηση ήταν αρκετά 
υψηλή εάν όχι πάρα πολύ υψηλή με 
ιστορικούς πάντα όρους.

TRADERS :́ Δεν θα μπορούσε 
αυτή τη φορά, ως εξαίρεση, μια 
αναλογία P/E του Shiller ίση με 13 
να αντιπροσωπεύει το κατώτατο 
σημείο; Δεν θα μπορούσε να 
υποστηριχτεί ότι υπήρξαν ειδικές 
συνθήκες λόγω της παγκοσμίως 
συντονισμένης επέμβασης των 
κεντρικών τραπεζών και της 

ακόλουθης εκτενούς νομισματικής χαλάρωσης, που 
σήμαινε ότι η πλήρης κατάρρευση των αξιολογήσεων 
απέτυχε να υλοποιηθεί; 

Στο παρελθόν, ο δείκτης που δημοσιεύεται κάθε εβδομάδα από το Economic Cycle 
Research Institute (ECRI) έδωσε ορθές ενδείξεις ως προς το διαχωρισμό ανοδικών και 
καθοδικών φάσεων. Πρόσφατα, ο δείκτης έδειξε - σε συμφωνία με τον προσαρμοσμένο 
βάσει πληθωρισμού S&P Composite του διαγράμματος 3 - ότι σαφώς και δεν έχει ακόμη 
ξεκινήσει κάποια ανοδική αγορά.

Πηγή: www.pringturner.com

Δ4) Κύριος δείκτης ECRI 

Τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις χώρες του ΟΟΣΑ, το δημογραφικό πρόβλημα γίνεται όλο και 
οξύτερο. Στο παρελθόν, ιδιαίτερα ανοδικές αγορές συνοδεύονταν συχνά από σημαντικά 
αυξανόμενα ποσοστά εργαζόμενου πληθυσμού. Ωστόσο, τόσο πρόσφατα όσο και για τα 
επόμενα 15 χρόνια δεν υπάρχουν θετικές ενδείξεις ως προς αυτό.

Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο GMO, Νοέμβριος 2012 

Δ5) Δημογραφικό πρόβλημα 

http://www.pringturner.com/


78

Πρακτίκες εμΠείρίες

58

www.traders-mag.gr 06.2014

Pring: Ιστορικά, υπάρχουν περαιτέρω επιχειρήματα υπέρ 
της άθικτης καθοδικής αγοράς. Εξάλλου, εκτός από την 
ανεπαρκή αξιολόγηση για χαμηλό, υπάρχει επίσης το 
γεγονός ότι εάν η πτωτική αγορά που υφίσταται από το 
2000 είχε πράγματι τελειώσει από το 2009, θα ήταν μόνο 
μισή σε διάρκεια σε σχέση με τα ιστορικά παραδείγματα 
και, επίσης, θα περιλάμβανε σημαντικά λιγότερες υφέσεις 
(δείτε το διάγραμμα 6). Πιστεύω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα 
απίθανο.  

TRADERS :́ Αυτό δεν θα σήμαινε τότε ότι, για 
παράδειγμα, ο S&P 500 θα έπρεπε πάλι να πέσει 
κατά 65% ή περισσότερο από το υψηλό όλων των 
εποχών προκειμένου να πέσει κάτω από το χαμηλό 
της οικονομικής κρίσης και να επιβεβαιώσει ξανά την 
πτωτική αγορά; Και αυτό το σενάριο δεν είναι κάπως 
εξεζητημένο; 
Pring: Είναι πολύ πιθανό το χαμηλό της οικονομικής κρίσης 
να μην επιτευχθεί ξανά αλλά δεν πρόκειται απαραίτητα για το 

εάν θα δούμε ένα νέο χαμηλό, αλλά για το ότι η πτωτική αγορά 
θα πρέπει να συνεχιστεί για μερικά χρόνια και να παρουσιάζει 
επιπλέον σημαντική καθοδική μετακίνηση προτού μπορέσει 
να εμφανιστεί μια νέα ανοδική αγορά. Εξάλλου, ενώ, με 
ιστορικούς όρους, η διάρκεια της τρέχουσας πτωτικής 
αγοράς δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί πλήρως, το βάθος της 
έχει αναπτυχθεί. Από την απώλεια των τιμών των μετοχών 
από τα υψηλά του προσαρμοσμένου βάσει πληθωρισμού 
δείκτη το 2000 στο χαμηλό, η αγορά έχασε το 60%, το οποίο 
εμφανίζεται ιστορικά ως ικανοποιητικό (δείτε το διάγραμμα 
6). Άρα δε χρειάζεται να πέσει πιο χαμηλά, πρέπει όμως να 
επεκταθεί χρονικά. Ωστόσο, η εμπειρία έχει παρουσιάσει ότι 
το τρίτο  καθοδικό κύμα μιας πτωτικής αγοράς - το οποίο 
ακόμη υφίσταται σε αυτόν τον κύκλο - είναι το πιο έντονο, 
άρα μπορούμε να αναμένουμε τα πάντα.

TRADERS :́ Συνολικά, ποια είναι η λογική της θεωρίας 
για την πτωτική αγορά; 
Pring: Βλέπω τρεις κύριους λόγους. Πρώτον, τα δομικά 

στοιχεία όπως ο δείκτης ECRI ή το 
δημογραφικό πρόβλημα. Δεύτερον, η 
ψυχολογική πλευρά: για τις αξιολογήσεις 
της αγοράς αποφασίζει η ψυχολογία 
των συμμετεχόντων της αγοράς και 
όχι οι πραγματικές βασικές αρχές. 
Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι απλά 
πολύ αισιόδοξος, το οποίο φαίνεται 
από τις υψηλές αξιολογήσεις (Shiller 
P/E). Πλέον πρόσφατα, τα εταιρικά 
κέρδη ως ποσοστό του αμερικανικού 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ήταν 
επίσης σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στο 
11% (γύρω στο 70% υψηλότερα από τον 
ιστορικό μέσο όρο). Άρα, ήδη έχουμε 
υψηλά κέρδη και υψηλές αξιολογήσεις 
- υπάρχει και για τα δυο περιθώριο για 
να πάνε ψηλότερα; Κατά τη γνώμη μου, 
η πτωτική αγορά «πώλησης» με μόνο 
δύο υφέσεις απλά δεν υπήρξε ακόμα 
αρκετή για να γίνουν οι συμμετέχοντες 
εξαιρετικά απαισιόδοξοι στα χαμηλά 
της αγοράς. Η εμπειρία έχει δείξει 
ότι απαιτούνται τέσσερις έως έξι 
υφέσεις για να συμβεί αυτό, ώστε να 
υπάρξει μια κατάλληλη προσαρμογή 
των υπερβάσεων της προηγούμενης 
ανοδικής αγοράς (αυτό που ονομάζεται 
«capitulation»). Δεν βλέπω να έχει ήδη 
επιτευχθεί αυτό το στάδιο μέχρι το τέλος 
της οικονομικής κρίσης.  

Το διάγραμμα 6 δείχνει με σαφήνεια ότι στα τελικά χαμηλά των προηγούμενων καθοδικών 
αγορών, το επίπεδο της αναλογίας P/E του Shiller υποδείκνυε τιμές που κυμαίνονταν από έξι 
έως οκτώ. Ωστόσο, στα χαμηλά του 2008 και του 2009, η θεμελιώδης αξιολόγηση μειώθηκε 
σε μια αναλογία P/E  του Shiller ίση μόνο με 13 και με μια τιμή ίση με 14, πρόσφατα η 
αξιολόγηση ήταν αρκετά υψηλή, με ιστορικούς πάντα όρους. Επιπλέον, η πτωτική αγορά θα 
είχε διατηρηθεί για το μισό χρόνο σε σχέση με τα ιστορικά παραδείγματα, αν είχε πράγματι 
τερματιστεί ήδη από το 2009. Μόνο σε σύγκριση με την έκταση των απωλειών της τιμής 
του μερίσματος από την επίτευξη των υψηλών του προσαρμοσμένου βάσει πληθωρισμού 
δείκτη κατά το 2000 έχασε ιστορικά η αγορά σημαντικά σε ένα χαμηλό ίσο με μείον 60%. 
Άρα, το χαμηλό της οικονομικής κρίσης είναι πολύ πιθανό να μην επιτευχθεί ξανά. Ωστόσο, 
η πτωτική αγορά πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται για μερικά χρόνια και να καταγράψει 
ακόμη μια σημαντική καθοδική μετακίνηση προτού ξεκινήσει η νέα ανοδική αγορά.

Πηγή: www.pringturner.com

Δ6) Πραγματικές αξίες του S&P Composite 
 και της αναλογίας P/E του Shiller 
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TRADERS :́ Ποιος είναι ο τρίτος 
λόγος που θέλατε να αναφέρετε; 
Pring: Η υψηλή μεταβλητότητα των 
τιμών των εμπορευμάτων. Τα τελευταία 
δέκα χρόνια οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν 
σαν τρελές. Αυτές οι ακρότητες δεν 
αρέσουν καθόλου στις μετοχές. Ιστορικά, 
για τις μετοχές είναι καλύτερα όταν 
οι τιμές των εμπορευμάτων πέφτουν 
ελαφρώς, είναι σταθερές, ή αυξάνονται 
ελαφρώς και όταν υπάρχει περιορισμένη 
μεταβλητότητα. Αυτό προσφέρει στις 
εταιρείες την ασφάλεια που χρειάζονται 
για να προγραμματίσουν το μέλλον. 
Ωστόσο, ακριβώς αυτό είναι που δεν 
είχαν κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.  

TRADERS’: Τι κύκλους βλέπετε 
στα κρατικά ομόλογα; 
Pring: Εδώ έχει υπάρξει μια τεράστια 
ανοδική αγορά από τα μέσα της 
δεκαετίας του ‘80, η οποία αργά ή 
γρήγορα πρόκειται να τερματιστεί. 
Κατά μέσον όρο, στην περίπτωση 
των ομολόγων οι κύκλοι κρατάνε 20 με 30 χρόνια, το 
οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να 
αναμένουμε αλλαγή τάσης. Αυτό 
μπορεί να παρουσιαστεί πολύ 
καλά με τη χρησιμοποίηση ενός 
μακροπρόθεσμου διαγράμματος. 
Στο διάγραμμα 8, η απόδοση 
των ομολόγων της αμερικανικής 
κυβέρνησης είναι χρωματισμένη 
με πράσινο όταν ο εκθετικός 
κινητός μέσος όρος (EMA) των 9 
μηνών υπερβαίνει τον EMA των 
96 μηνών, που σημαίνει ότι το 
πράσινο υποδεικνύει αυξανόμενα 
επιτόκια. Αντιθέτως, ένας κόκκινος 
χρωματισμός δείχνει μειούμενα 
επιτόκια, όπως συμβαίνει από τα 
μέσα της δεκαετίας του ‘80. Πλέον 
πρόσφατα, η μειούμενη γραμμή τάσης 
αυτής της ανάπτυξης βρέθηκε με μια 
απόδοση περίπου ίση με 4,1%. Εάν 
ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, μπορεί 
να υπάρξει μια νέα πτωτική αγορά 
για τα κρατικά ομόλογα (μια ανοδική 
αγορά με αποδόσεις που είναι 
αντιστρόφως ανάλογες με τις τιμές 

των ομολόγων). Έτσι η αντιστροφή δεν έχει επέλθει ακόμα, 
αλλά «ψήνεται».

Στο 10% ή περισσότερο, τα εταιρικά κέρδη ως ποσοστό του αμερικανικού ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος ήταν πρόσφατα πολύ υψηλά με ιστορικούς όρους, περίπου 70% 
υψηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο.

Πηγή: www.hussmanfunds.com

Δ7) Μερίδιο εταιρικών κερδών στο ΑΕΠ των ΗΠΑ

Η απόδοση των ομολόγων της αμερικανικής κυβέρνησης είναι χρωματισμένη με πράσινο 
όταν ο εκθετικός κινητός μέσος όρος (EMA) των 9 μηνών υπερβαίνει τον EMA των 96 
μηνών, που σημαίνει ότι το πράσινο υποδεικνύει αυξανόμενα επιτόκια. Αντιθέτως, ένας 
κόκκινος χρωματισμός δείχνει μειούμενα επιτόκια, όπως συμβαίνει από τα μέσα της 
δεκαετίας του ‘80. Πλέον πρόσφατα, η μειούμενη γραμμή τάσης αυτής της ανάπτυξης 
βρέθηκε με μια απόδοση περίπου ίση με 4,1%. Εάν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, μπορεί 
να υπάρξει μια νέα πτωτική αγορά για τα κρατικά ομόλογα.

Πηγή: www.pringturner.com

Δ8) Κρατικά ομόλογα ΗΠΑ από το 1870 

http://www.hussmanfunds.com/
http://www.pringturner.com/
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μοτίβο του επιχειρηματικού κύκλου. Σε μια ύφεση, 
τα ομόλογα αρχίζουν να ανεβαίνουν νωρίς, έπειτα οι 
μετοχές ανεβαίνουν κοντά στο οικονομικό πυθμένα και 
τελικά - μεταβαίνοντας σε επέκταση - έρχεται η σειρά των 
εμπορευμάτων. Έπειτα, κατά τη διάρκεια της επέκτασης 
θα υλοποιηθεί το καθοδικό σημείο καμπής και θα έχει την 
ίδια ακολουθία: Πρώτα τα ομόλογα (αρκετά νωρίς), έπειτα 
οι μετοχές (κοντά στο οικονομικό μπαμ) και στο τέλος τα 
εμπορεύματα. Αυτήν την περίοδο (Μάρτιος 2014), υποθέτω 
ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται στη φάση 4, αλλά 
ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι.

TRADERS :́ Ποιοί τομείς μπορούν να συστηθούν σε 
ποιο στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου; 
Pring: Υπάρχει μια μελέτη που αποκαλώ «τα έξι στάδια του 
Pring» και έχω δημοσιεύσει ως γράφημα. Το διάγραμμα 10 
παρουσιάζει τις λεπτομέρειες για το ποιοι τομείς μπορούν 
να συστηθούν σε ποια στάδια του επιχειρηματικού κύκλου. 
Και πάλι, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν εξαιρέσεις και ειδικές 
περιπτώσεις, άρα αυτή η αντιπροσωπευτική περίπτωση 
πρέπει να αντιστοιχηθεί με τεχνικά σήματα της αγοράς. Μόνο 
ο συνδυασμός των δύο αναλύσεων ολοκληρώνει την εικόνα 
και επιτρέπει την πραγματοποίηση καλών αξιολογήσεων. 
Συνολικά, ωστόσο, το πλέγμα στο διάγραμμα 10 παρέχει 
μια καλή ένδειξη για το πότε και ποιούς τομείς πρέπει να 
εξετάσετε για σημάδια ισχύς ή αδυναμίας.  

TRADERS :́ Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή 
την εκτενή συνέντευξη! Είναι σίγουρο ότι προσφέρατε 

στους αναγνώστες μας πολλές 
νέες ιδέες και πληροφορίες. 
Υπάρχει ωστόσο μια ακόμη 
ερώτηση και αδημονούμε για την 
απάντησή σας: Εάν τα πράγματα 
δεν είχαν εξελιχθεί καλά για εσάς 
στις αγορές, ποια καριέρα θα 
είχατε ακολουθήσει; 
Pring: Ποιός ξέρει, ίσως να είχα γίνει 
τραγουδοποιός. Πριν από πολύ καιρό 
είχα γράψει μάλιστα ένα τραγούδι που 
παίχτηκε μερικές φορές στο BBC. Αλλά 
δεν μπορώ να πω εάν θα είχα επιτυχία. 
Είμαι απολύτως ικανοποιημένος που 
η δουλειά μου σχετίζεται με τις αγορές 
γιατί υπάρχει πάντα ενδιαφέρον και 
συνεχώς εμφανίζονται νέα προκλητικά 
σενάρια που πρέπει να αναλυθούν. 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε
από τον Marko Graenitz

TRADERS :́ Έχετε επίσης αναπτύξει μοντέλα που 
αναπαράγουν τον οικονομικό κύκλο. Μπορείτε να μας 
πείτε για αυτό, παρακαλώ; 
Pring: Το διάγραμμα 9 παρουσιάζει ένα εξιδανικευμένο 

Το διάγραμμα 9 παρουσιάζει ένα εξιδανικευμένο μοτίβο του 
επιχειρηματικού κύκλου. Στην ύφεση, τα ομόλογα (B) αρχίζουν να 
ανεβαίνουν νωρίς, έπειτα οι μετοχές (S) ανεβαίνουν κοντά στον 
οικονομικό πυθμένα και τελικά - μεταβαίνοντας σε επέκταση 
- έρχεται η σειρά των εμπορευμάτων (C). Το καθοδικό σημείο 
καμπής θα υλοποιηθεί και θα έχει την ίδια ακολουθία: Πρώτα τα 
ομόλογα (αρκετά νωρίς), έπειτα οι μετοχές (κοντά στο οικονομικό 
μπαμ) και στο τέλος τα εμπορεύματα. Τον Μάρτιο του 2014, ο 
Martin Pring υπέθεσε ότι η αμερικανική οικονομία βρισκόταν στη 
φάση 4.

Πηγή: www.pringturner.com

Δ9) Σχηματική παράσταση του επιχειρηματικού κύκλου 

Το διάγραμμα παρουσιάζει ποιοι τομείς, σε ποιες φάσεις του επιχειρηματικού κύκλου 
αποδίδουν πάνω ή κάτω από το μέσο όρο, σύμφωνα με τον Martin Pring.

Πηγή: www.pringturner.com

Δ10) Τα έξι στάδια του Pring 

http://www.traders-mag.gr/
http://www.pringturner.com/
http://www.pringturner.com/
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PONENTE: IOANNIS KANTARTZIS
Editor Jefe y Estratega Opciones

www.ikantartzis.com - www.traders-mag.es

TEMARIO DEL CURSO
TRADING AL DESCUBIERTO
Opciones y su aplicación
• OTC v intercambios estandarizados
• Descripción general de las con�guraciones Put y Call
• Contratos de futuros a negociar, largo v corto.
• Apalancamiento, cálculo de margen, mark to market
• Ejemplos de P&L, valor intrínseco y valor de tiempo, ATM, 
ITM, OTM
• La importancia de un plan de trading.
• Tiempos de negociación y principales noticias económicas.
• Gestión de riesgos: optimice su relación riesgo/recompensa
• Errores comunes y volatilidad implícita.
• Martingales

NIVEL PRÁCTICO 
Estrategias utilizando opciones
• Qué impulsa a los mercados de opciones.
• Disminución del valor del tiempo 
• Variables que afectan el precio de una opción.
• Estrategias “desnudas (naked)”
• Call cubierta
• Put call parity - reorganizando la fórmula tradicional
• Put - call ratio
• Variables que afectan el precio de una opción 
• Invirtiendo en el petróleo (WTI)
• Cobertura de una cartera - “give nothing for something”
• Cóndores, mariposa, collares, spreads y combinaciones.
• Las 5 griegas (δ, γ, θ, v, ρ)

1Quiero ser parte de la próxima 
generación de Traders, practicando 
la inversión y el Trading, utilizando 
las últimas Tecnologías para 
destacarme en el Trading y mejorar 
mis habilidades como Trader.2 Quiero aprender a hacer Trading 

de forma �exible, que se ajuste a 
mis compromisos laborales y 
sociales.3 Quiero aprender a generar 

ingresos extras con el Trading, 
utilizando recursos profesionales 
a mi propio ritmo desde casa.

http://www.ikantartzis.com/
http://www.traders-mag.es/
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Η τιμή είναι ο καλύτερος δείκτης του κόσμου

Michael Covel

Ήδη από το Μάρτιο του 2006 είχαμε δημοσιεύσει στο γερμανικό TRADERS’ μια συνέντευξη του Michael 
Covel που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στο θέμα της παρακολούθησης τάσεων. Από τότε έχουν περάσει 
περισσότερο από οκτώ χρόνια και σε αυτό το διάστημα έχουν αλλάξει πολλά. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίον δημοσιεύουμε μια δεύτερη συνέντευξη όπου θα παρουσιάσουμε νέες πτυχές της φιλοσοφίας 
εκτέλεσης συναλλαγών του Michael Covel. Και για εκείνον ο κόσμος έχει προχωρήσει, με αποτέλεσμα να 
έχει διδαχθεί πολλά νέα πράγματα.

http://www.traders-mag.gr/
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TRADERS :́ Αυτό έρχεται πράγματι σε αντίθεση 
με όλα όσα μας προσφέρονται καθημερινά στο 
χρηματιστήριο… 
Covel: Και για έναν καλό λόγο: Πολλοί βγάζουν χρήματα με 
τον ισχυρισμό ότι μπορούν να προβλέψουν κάτι.  

TRADERS :́ Αυτός ο ισχυρισμός είναι ψευδής ακόμη 
και για τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις; Ας πούμε, για 
προβλέψεις αρκετών ετών; 
Covel: Ναι, ακόμη και για αυτές. Δείτε απλά τα τελευταία 20 
χρόνια. Η αγορά παρουσίαζε αυξομειώσεις όλη την ώρα. 

» TRADERS :́ Γεια σας κύριε Covel, ή μήπως πρέπει 
να πούμε «καλό βράδυ;» Εδώ είναι απόγευμα, εσείς τι 
ώρα έχετε εκεί που βρίσκεστε;
Covel: Καλό βράδυ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην πόλη Ho 
Chi Minh του Βιετνάμ, όπου είναι 10 μμ.  

TRADERS :́ Η εταιρεία σας έχει την έδρα της στις ΗΠΑ 
άλλα απασχολείτε προσωπικό κι εκεί. Τι σας έκανε να 
μετακομίσετε μόνιμα στην Ασία; 
Covel: Το 2013 έκανα πάνω από 40 παρουσιάσεις για διάφορα 
fund στην Κίνα, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και 
το Βιετνάμ, πραγματοποιώντας πολλά 
ταξίδια. Και με κάποιον τρόπο κόλλησα 
εδώ. Τώρα, ένας από τους στόχους μου 
είναι να διαδώσω την παρακολούθηση 
τάσεων σε διάφορες περιοχές της 
Ασίας. Πρόκειται για μια έννοια που 
ενώ στις ΗΠΑ είναι γνωστή εδώ και 
καιρό, στην Ασία υπάρχει περιθώριο 
για να αναπτυχθεί.

TRADERS :́ Αυτό είναι που θα 
θέλαμε να συζητήσουμε μαζί 
σας. Μπορείτε να συνοψίσετε εν 
συντομία τη βασική ιδέα πίσω από 
την προσέγγιση παρακολούθησης 
τάσεων; 
Covel: Η βασική ιδέα είναι ότι τίποτα δεν 
είναι προβλέψιμο. Θα το επαναλάβω 
επειδή αυτό είναι απολύτως κρίσιμο 
και οι περισσότεροι συμμετέχοντες 
της αγοράς συχνά το παραβλέπουν: 
Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να 
μπορεί να προβλεφθεί!

Το διάγραμμα παρουσιάζει τη βασική ιδέα της παρακολούθησης τάσεων. Περιορίζοντας 
τις απώλειες και προωθώντας τα κέρδη, θα αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα ένα ασύμμετρο 
σχεδιάγραμμα εξόφλησης με μικρές απώλειες και με κέρδη που είναι ολιγάριθμα αλλά 
πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος. Αυτό αναφέρεται επίσης και ως optionality.

Πηγή: Mulvaney Capital Management 

Δ1) Αφήστε τα κέρδη σας να τρέχουν, περιορίστε τις απώλειές σας 

P

L

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΑΠΩΛΕΙΩΝ -> LONG OPTIONALITY 

η αξία ενός δικαιώματος προαίρεσης καθοδηγείται 
από τους [χαμηλής πιθανότητας, υψηλής ανταπόδοσης] 
όρους του αθροίσματος

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ: περικόπτουμε 
την καθοδική διανομή πιθανότητας 
τοποθετώντας εντολές  
stop-loss πίσω από την αγορά. 

STOP

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ: οι 
ροές που προσπαθούμε να 
συλλάβουμε είναι αβέβαιου 
και μεγάλου μεγέθους. 
Κατά συνέπεια, δεν 
πραγματοποιούμε έξοδο 
από κερδοφόρες συναλλαγές 
με προκαθορισμένους και (το 
πιθανότερο) πρόωρους στόχους.

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ, πολυάριθμες μελέτες έχουν καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι οι επενδυτές παρουσιάζουν κατά κανόνα 
προθυμία για την πραγματοποίηση κερδών και απροθυμία 
για το πάγωμα απωλειών: η επίδραση της μετατόπισης.

Όλο και περισσότερο δημοσιεύονται 
ακαδημαϊκές μελέτες που δείχνουν ότι η 

παρακολούθηση τάσεων είναι αποτελεσματική
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Πώς στην ευχή θα μπορούσε κάποιος να το προβλέψει 
αυτό από πριν; Όποιος το ισχυρίζεται αυτό είναι ψεύτης. Η 
πραγματικότητα είναι τόσο σύνθετη που κανένας δεν μπορεί 
να πει τι πρόκειται να συμβεί σε μερικά χρόνια.  

TRADERS :́ Εάν η παρακολούθηση τάσεων 
παραβλέπει τις προβλέψεις, πώς μπορεί και 
λειτουργεί;
Covel: Λειτουργεί με βάση την τιμή, «τον καλύτερο δείκτη 
του κόσμου». Η άνοδος της τιμής οποιασδήποτε μετοχής 
σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες της αγοράς είναι πρόθυμοι 
να αγοράσουν σε υψηλότερες τιμές. Αντίστοιχα, το αντίθετο 
ισχύει για την πτώση των τιμών. Όλο αυτό βασίζεται στην 
ιδέα μιας προ-κυκλικής ορμής ή τάσης: Εάν κάτι ανεβαίνει 
(ή κατεβαίνει), θα συνεχίσει πιθανώς να ανεβαίνει (ή να 
κατεβαίνει).  

TRADERS :́ Μήπως υπεραπλουστεύετε τα πράγματα; 
Πώς ξέρετε ότι αυτές οι τάσεις υπάρχουν εάν οι 
προβλέψεις είναι αδύνατες; 
Covel: Αυτό μας λένε οι στατιστικές, οι οποίες είναι 
αρκετά αξιόπιστες. Βλέπετε, οι μελέτες έχουν δείξει ότι 
πάντα υπήρχαν τάσεις στις αγορές - στην πραγματικότητα 
για περισσότερο από 100, 200 και 800 χρόνια (βάσει 
τριών μελετών). Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί μια σταθερή 
βάση για μια στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών. Αλλά 
εάν οι επενδυτές εφαρμόζουν την κλασική μέθοδο της 
χρησιμοποίησης μιας στρατηγικής αγοράς και διατήρησης, 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εφαρμογής μιας στρατηγικής παρακολούθησης τάσεων. Βασικά, η στρατηγική είναι να αγοράζετε σε 
αγορές που έχουν ανέβει και να πουλάτε σε αγορές που έχουν πέσει (το αποκαλούμενο «Time-Series Momentum»). Συγκεκριμένα, 
οι ακριβείς παράμετροι είναι εκείνες που μπορούν να ποικίλουν. Καθώς κάποιες γραφικές παραστάσεις στις ακόλουθες σελίδες 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα προσομοίωσης της AQR Capital, θα θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως παράδειγμα 
για να εξηγήσουμε την προσέγγισή τους με παρακολούθηση τάσης. Ο επενδυτικός κόσμος περιλαμβάνει συνολικά 59 αγορές 
με τέσσερις διαφορετικές ομάδες κεφαλαιακών αγαθών: 24 εμπορευμάτων, 11 μετοχικών δεικτών, 15 αγορές ομολόγων και 9 
συναλλαγματικών ζευγών. Με βάση αυτά τα δεδομένα έγινε προσομοίωση τριών στρατηγικών παρακολούθησης τάσεων, όπου 
η κατεύθυνση της συναλλαγής (αγορά ή πώληση) επελέγη βάσει των αποδοχών που επιτεύχθηκαν για περιόδους ενός, τριών 
και δώδεκα μηνών. Αυτό θα παρουσιαστεί με τα ακόλουθα δύο παραδείγματα: Για μια αγορά που υπήρξε ανοδική κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, πραγματοποιήθηκε άνοιγμα θέσης αγοράς ως μέρος της στρατηγικής τριών μηνών. Για 
μια αγορά που υπήρξε καθοδική κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, πραγματοποιήθηκε άνοιγμα θέσης πώλησης 
ως μέρος της στρατηγικής δώδεκα μηνών. Από τις τρεις στρατηγικές υπολογίστηκε ένας ισοσταθμισμένος συνδυασμός σε 
μηνιαία βάση. Έπειτα αυτός προσαρμόστηκε με τρόπο ώστε το συνολικό χαρτοφυλάκιο να έχει μια ετήσια μεταβλητότητα της 
τάξης του 10% (που στο εξής αναφέρεται ως «στρατηγική παρακολούθησης τάσεων»). Η προσαρμογή της μεταβλητότητας 
εξασφαλίζει ότι το ρίσκο που ενέχει η στρατηγική θα παραμείνει σταθερό με την πάροδο του χρόνου - ανεξάρτητα από το πόσες 
αγορές μπορούσαν να συναλλαχθούν σε κάθε χρονικό σημείο στον αναδρομικό έλεγχο. Η χρονική περίοδος της μελέτης 
κυμαίνεται από το 1903 έως το 2012, με τις περιόδους κατά τις οποίες μερικές αγορές δεν ήταν διαθέσιμες να προσομοιώνονται 
από κάθε μια από τις υπόλοιπες αγορές.

ςτρατηγική παρακολούθησης τάσεων

Το διάγραμμα 2 παρουσιάζει ένα απλό σχέδιο που δείχνει πώς 
μοιάζουν οι τυπικές συναλλαγές παρακολούθησης τάσεων. Στην 
περίπτωση μιας ανοδικής τάσης, η είσοδος πραγματοποιείται 
αρκετά αργότερα από το πραγματικά χαμηλό σημείο όταν 
η κατεύθυνση της τάσης κρίνεται επιβεβαιωμένη βάσει των 
αντίστοιχων κριτηρίων (κινητός μέσος όρος, ξέσπασμα και 
συναφή). Ομοίως, η έξοδος δεν θα πραγματοποιηθεί έως ότου 
θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε η τάση βάσει των ίδιων ή παρόμοιων 
κριτηρίων - ανάλογα με τη συγκεκριμένη στρατηγική εκτέλεσης 
συναλλαγών. Κατά συνέπεια, οι ακόλουθοι τάσεων «αποκόπτουν» 
το «κεντρικό τμήμα» της συνολικής μετακίνησης. Δεδομένου 
ότι δεν πραγματοποιείται καμία συναλλαγή ακριβώς επάνω στο 
χαμηλό ή κοντά σε αυτό, ένα ψευδές σήμα θα προκαλέσει βασικά 
απώλειες αλλά θα είναι σημαντικά μικρότερες από τα κέρδη που 
θα προκύψουν όταν οι συναλλαγές θα είναι επιτυχείς.

Πηγή: www.trendfollowing.com

Δ2) Σχέδιο συναλλαγής με παρακολούθηση τάσεων

Κορύφωση τάσης

Έναρξη τάσης

Είσοδος

Έξοδος 

X

X
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η οποία ουσιαστικά δεν αποτελεί πραγματική στρατηγική, 
θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικές απώλειες κατά 
την πτώση των αγορών. Από την άλλη, μια καλή στρατηγική 
παρακολούθησης τάσεων επωφελείται από τις πτωτικές 
αγορές με τη χρησιμοποίηση θέσεων πώλησης για την 
εκμετάλλευση καθοδικών τάσεων.

TRADERS :́ Και πάλι, υπάρχουν πολλές πλάγιες 
φάσεις και ασταθείς διακυμάνσεις, κατά τις οποίες 
μια στρατηγική παρακολούθησης τάσεων μπορεί 
μακροπρόθεσμα να υποστεί απώλειες. 
Covel: Ναι, βέβαια. Όπως οποιαδήποτε στρατηγική, 
κι αυτή περιλαμβάνει ορισμένες περιόδους αρνητικών 
αποδόσεων που προκαλούνται από τη συσσώρευση 
πολλών απωλειών όταν δεν υπάρχουν σαφείς τάσεις 
στις αγορές. Ιστορικά, ωστόσο, αυτές οι φάσεις είναι 
προσωρινής φύσης. Η αντιμετώπιση των περιόδων 
αρνητικών αποδόσεων απαιτεί καλή διαχείριση κινδύνου 
και τη διαμόρφωση ενός έξυπνου χαρτοφυλακίου, μέρος 
του οποίου θα ακολουθεί πάντα τις τρέχουσες τάσεις, 
αντισταθμίζοντας τις μικρές απώλειες που εμφανίζονται 
ως αποτέλεσμα ψευδών σημάτων.  

TRADERS :́ Εάν η παρακολούθηση τάσεων είναι τόσο 
αποτελεσματική, γιατί επιλέγεται από τόσο λίγους 
συμμετέχοντες;
Covel: Για πολύ καιρό, η κοινή θέση των ακαδημαϊκών ήταν 
ότι οι αγορές είναι αποδοτικές και τα κέρδη που προέρχονται 
από τις απλές στρατηγικές παρακολούθησης τάσεων 
είναι κυρίως συμπτωματικά. Εν τω μεταξύ, η νοοτροπία 
μερικών ακαδημαϊκών έχει αλλάξει. Όλο και περισσότερο 
δημοσιεύονται ακαδημαϊκές μελέτες που δείχνουν ότι 
η παρακολούθηση τάσεων είναι αποτελεσματική. Το 
πρόβλημα είναι ότι οι «ειδικοί» της οικονομικής βιομηχανίας 
δεν μπορούν να πουλήσουν αυτήν την προσέγγιση τόσο 
καλά επειδή ο κόσμος προτιμάει να ακούει προβλέψεις που 
υποστηρίζονται από σπουδαία θεμελιώδη ανάλυση και από 
προβολές. Τέτοιες «ιστορίες» έχουν περισσότερη απήχηση 

στους επενδυτές από ότι μια δήλωση που απλά προτρέπει 
την παρακολούθηση μιας τάσης.

TRADERS :́ Πώς είναι το δικό σας επενδυτικό ύφος – 
μπορείτε να μας πείτε κάτι για αυτό; 
Covel: Εφαρμόζω την παρακολούθηση τάσεων κατά 
τις συναλλαγές ΣΜΕ και ETF. Για να εξασφαλίσω μια 
καλή διαφοροποίηση του ρίσκου, χρησιμοποιώ ένα 
καλάθι διάφορων αγορών και ομάδων κεφαλαιακών 
αγαθών. Διατηρώ τις εισόδους και τις εξόδους μου απλές, 
παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιώ μακροπρόθεσμους 
κινητούς μέσους όρους (MA) όπως ο MA των 100 ημερών και, 
στην περίπτωση των εξόδων, μερικές φορές χρησιμοποιώ 

Στον ιστότοπό μου υπάρχουν περισσότερα
από 240 διαθέσιμα επεισόδια με περισσότερες 

από δύο εκατομμύρια ακροάσεις
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ελαφρώς λιγότερο μακροπρόθεσμους MA. Ξεσπάσματα 
πάνω ή κάτω από ορισμένα επίπεδα μπορούν επίσης 
να προκαλέσουν μια είσοδο ή μια έξοδο. Οι κανόνες που 
χρησιμοποιώ καθορίζονται με ακρίβεια, με αποτέλεσμα να 
μη λαμβάνω επιμέρους αποφάσεις και να γνωρίζω ακριβώς 
τι πρέπει να κάνω.

TRADERS’: Πώς διαμορφώσατε αυτούς τους κανόνες; 
Covel: Όλη η στρατηγική είναι βασισμένη σε εκτενείς 
αναδρομικούς ελέγχους. Έχω προγραμματιστές που 
εξετάζουν τις ιδέες εκ μέρους μου.  

TRADERS’: Ποιο χρονικό πλαίσιο χρησιμοποιείτε για 
τις συναλλαγές σας;
Covel: Ο επενδυτικός ορίζοντας μου είναι μακροπρόθεσμος 
επειδή στο τέλος εκεί εμφανίζονται οι μεγαλύτερες 
μετακινήσεις. Επιπλέον, ως μακροπρόθεσμος επενδυτής 
μπορεί κανείς να απολαύσει μια πολύ καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Πολλοί βραχυπρόθεσμοι επενδυτές ονειρεύονται 
την απόλαυση της ελευθερίας, αλλά έπειτα περνούν 
ολόκληρη τη μέρα τους καρφωμένοι δουλικά μπροστά σε 
μια οθόνη. Εκτός αυτού, όσο πιο βραχυπρόθεσμος είναι 
ο χρονικός ορίζοντάς σου, τόσο δυσκολότερα γίνονται τα 
πράγματα: Το επίπεδο πίεσης θα αυξηθεί και θα πρέπει να 
παρακολουθείς τις συναλλαγές σου τακτικότερα, ενώ θα 
αυξηθεί και ο αντίκτυπος των αλγοριθμικών συναλλαγών 
υψηλής συχνότητας. Ξέρω ότι πολλοί επενδυτές βρίσκουν 
την παρακολούθηση τάσεων ορθή, αλλά θέλουν να τη 
«βελτιστοποιήσουν»: καλύτερες είσοδοι, καλύτερες έξοδοι 
και τα λοιπά. Ωστόσο, αυτό θα έχει μερικό μόνο αποτέλεσμα 

χωρίς να ακυρώσει τη βασική ιδέα. Οι στρατηγικές πρέπει 
να αξιολογούνται σε ημερήσια, τουλάχιστον, βάση κι 
ακόμα καλύτερα, σε εβδομαδιαία βάση - όχι πάντως 
ενδοημερησίως.  Η εμπειρία δείχνει ότι τα εβδομαδιαία 
σήματα είναι πιο αποτελεσματικά.

TRADERS :́ Ποια είναι τα ουσιαστικά πρότυπα 
που πρέπει να ακολουθούν οι επενδυτές κατά τη 
δημιουργία μιας στρατηγικής παρακολούθησης 
τάσεων;
Covel: Υπάρχουν πολλοί τρόποι εφαρμογής μιας στρατηγικής 
παρακολούθησης τάσεων, άρα, ο κάθε επενδυτής πρέπει να 
βρει τα δικά του κριτήρια ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα που 
επιλέγει, τα αποτελέσματα των αναδρομικών ελέγχων και τις 
προσωπικές προτιμήσεις του. Παρά ταύτα, η βασική έννοια 
είναι πάντα η ίδια (διάγραμμα 1 και 2). Σε τελική ανάλυση, η 
διαδικασία διαμόρφωσης μιας στρατηγικής αρχίζει με πέντε 
ερωτήσεις, οι οποίες, σε ένα βαθμό, αντιπροσωπεύουν τη 
βάση για μια προσέγγιση συναλλαγής τάσης: 

1.  Ποιες αγορές συναλλάσσονται; 
2.  Ποια είναι τα μεγέθη θέσης; 
3.  Πού θα πραγματοποιηθεί η είσοδος; 
4.  Πότε θα πραγματοποιηθεί έξοδος σε περίπτωση 

απωλειών; 
5.  Πότε θα πραγματοποιηθεί έξοδος σε περίπτωση 

κέρδους;

TRADERS :́ Εξετάζετε τα διαγράμματα; 
Covel: Τα εξετάζω, αλλά τα διαγράμματα δεν πρέπει να 

υπερεκτιμούνται. Για τις συναλλαγές 
χρησιμοποιείς την τιμή, το οποίο 
σημαίνει καθαρούς αριθμούς, όχι 
διαγράμματα. Δεν χρειάζονται τα 
διαγράμματα για τις συναλλαγές αλλά, 
σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος τα 
αγαπάει.

TRADERS :́ Σκεφτήκατε ποτέ να 
κάνετε το δικό σας fund; 
Covel: Το έχω πράγματι σκεφτεί 
αλλά, επί του παρόντος, είμαι 
ευχαριστημένος με την έως τώρα 
επιτυχία μου. Ίσως κάποια στιγμή οι 
κατάλληλες συνθήκες να είναι ευνοϊκές. 
Αλλά η διαχείριση ενός fund έχει 
οπωσδήποτε και τα μειονεκτήματά 
της. Πρέπει να ικανοποιείς ρυθμιστικές 
απαιτήσεις, να εκτελείς μεγάλο όγκο 

Η γραφική παράσταση παρουσιάζει τις δέκα μεγαλύτερες περιόδους αρνητικών 
αποδόσεων μιας κλασικής στρατηγικής 60/40 στις αμερικανικές αγορές (πορτοκαλί 
στήλες) όπου το 60% του χαρτοφυλακίου επενδύθηκε στον S&P 500 και το 40% σε 
δεκαετή του αμερικανικού υπουργείου οικονομικών (επανεξισορροπώντας στο τέλος 
κάθε μήνα). Οι μπλε στήλες δείχνουν ποιες αποδόσεις επιτεύχθηκαν από τη στρατηγική 
παρακολούθησης τάσεων κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων. Με εξαίρεση το κραχ του 
1987 όπου η στρατηγική παρακολούθησης τάσεων κατέγραψε μια μικρή απώλεια, σε όλες 
τις άλλες κρίσεις υπήρξαν θετικές αποδόσεις.

Πηγή: Hurst et al, ”A Century of Evidence on Trend-Following Investing“, AQR Capital Management, 2012

Δ3) Παρακολούθηση τάσεων έναντι χαρτοφυλακίου 60/40 
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δουλειάς γραφείου, να φροντίζεις τους πελάτες κτλ. Ιδιαίτερα 
οι πελάτες και ο μηχανισμός των αμοιβών μπορούν να 
επιφέρουν μεγάλη πίεση στο διαχειριστή. Και εάν το fund δεν 
αποφέρει αρκετά κέρδη, το όλο εγχείρημα μπορεί γρήγορα να 
μετατραπεί σε ζημιογόνο, γραφειοκρατικό εφιάλτη.

TRADERS :́ Πώς μάθατε ο ίδιος για το σκεπτικό της 
παρακολούθησης τάσεων;
Covel: Αυτό έγινε το 1994 όταν διάβασα σε ένα περιοδικό 
για τον επενδυτή χελώνα Jerry Parker. Είχε βγάλει $30 
εκατομμύρια σε ένα έτος, γεγονός που μου κίνησε λογικά 
το ενδιαφέρον. Αυτό που με ενδιέφερε δεν ήταν μόνο η 
προοπτική των υψηλών ποσών, αλλά και η γνώση του πώς 
είχε αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίτευξη 
ενός τέτοιου άθλου. Βρήκα συναρπαστικό το γεγονός 
ότι ήταν προφανώς δυνατό να διδαχθεί κάποιος πώς να 
συναλλάσσεται. Πριν από αυτό, νόμιζα πως, όπως ο Warren 
Buffett, θα έπρεπε πρώτα να γίνω ειδήμων επί της «αξίας», 
να εργαστώ στη Goldman Sachs και να εκτελώ συναλλαγές 
βάσει των θεμελιωδών αρχών.

TRADERS :́ Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των 
επενδυτών που παρακολουθούν τάσεις έναντι εκείνων 
που συναλλάσσονται βάσει των θεμελιωδών;
Covel: Η διαφορά είναι αρκετά απλή. Ως ακόλουθος τάσεων 
μπορώ να πω: «Αυτό μπορώ να κάνω. Αυτοί είναι οι κανόνες 
που έχω εξετάσει και έχω βρει σωστούς, άρα θα τους 
εφαρμόσω». Αλλά θα ήμουν θρασύς 
αν υποστήριζα ότι θα μπορούσα να 
μιμηθώ το ύφος του Warren Buffett. 
Η ιστορία της επιτυχίας του συνδέεται 
άρρηκτα με την απόδοση της αγοράς 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες και με 
μερικές τυχερές αποφάσεις που 
πήρε, άρα μπορούμε να τον δούμε 
ως ένα καλό παράδειγμα λογικής της 
επιβίωσης. Πού είναι οι υπόλοιποι 
Warren Buffett;  

TRADERS :́ Μόλις καταλάβετε 
πώς εξασφάλιζαν την επιτυχία τους 
οι Χελώνες, πώς προχωρήσατε; 
Μπορέσατε να εφαρμόσετε την 
προσέγγιση παρακολούθησης 
τάσης προς όφελός σας;
Covel: Συνέχισα να μελετώ το θέμα 
και να μαθαίνω περισσότερα στην 
πορεία, για παράδειγμα, από άλλους 
γνωστούς επενδυτές όπως ο Bill Dunn, 

Εδώ παρουσιάζεται ο υποθετικός αναδρομικός έλεγχος της 
στρατηγικής παρακολούθησης τάσεων που στον αναδρομικό 
έλεγχο ρυθμίστηκε για στοχευμένη μεταβλητότητα της τάξης του 
10% ανά έτος. Όσον αφορά στις αποδόσεις που επιτεύχθηκαν, 
τόσο πριν όσο και αφού λήφθηκαν υπόψη οι αμοιβές, οι δαπάνες 
συναλλαγής έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Το *2/20 σημαίνει ότι 
καταβάλλονται ένα τέλος διαχείρισης ύψους 2% και ένα τέλος 
απόδοσης ύψους 20% (τυποποιημένη δομή αμοιβών hedge fund).

Πηγή: Hurst et al, ”A Century of Evidence on

Trend-Following Investing“, AQR Capital Management, 2012 

Περίοδος Πριν από τις 
αμοιβές (κατ’ έτος)

μετά από τις αμοιβές 
2/20 (κατ’ έτος) 

ςύνολο :

Jan 1903 - June 2012 20.0% 14.3%

ανά δεκαετία 

Jan 1903 - Dec 1912 18.8% 13.4%

Jan 1913 - Dec 1922 17.1% 11.9%

Jan 1923 - Dec 1932 17.1% 11.9%

Jan 1933 - Dec 1942 9.7% 6.0%

Jan 1943 - Dec 1952 19.4% 13.7%

Jan 1953 - Dec 1962 24.8% 18.4%

Jan 1963 - Dec 1972 26.9% 19.6%

Jan 1973 - Dec 1982 40.3% 30.3%

Jan 1983 - Dec 1992 17.8% 12.5%

Jan 1993 - Dec 2002 19.3% 13.6%

Jan 2003 - Dec 2012 11.4% 7.5%

Π1) Αναδρομικός έλεγχος παρακολούθησης τάσεων

Εδώ παρουσιάζονται οι δέκα ιστορικά μεγαλύτερες περίοδοι αρνητικών αποδόσεων της 
στρατηγικής παρακολούθησης τάσεων.

Πηγή: Hurst et al, “A Century of Evidence on Trend-Following Investing“, 

AQR Capital Management, 2012 

Έναρξη αρνητικής 
περιόδου 
(προηγούμενο 
υψηλό) 

μέγεθος αρνητικής 
περιόδου (από 

υψηλό σε χαμηλό) 

διάρκεια αρνητικής 
περιόδου (μήνες 

υψηλό σε χαμηλό) 

διάρκεια 
αποκατάστασης 

(μήνες χαμηλό σε 
υψηλό) 

Μάρτιος 1947 -26.3% 21 63

Μάιος 1939 -20.7% 13 13

Οκτώβριος 1913 -15.2% 5 7

Φεβρουάριος 1937 -14.4% 2 8

Οκτώβριος 1916 -13.8% 6 7

Φεβρουάριος 2009 -13.5% 4 25

Ιούλιος 1910 -11.3% 10 19

Νοέμβριος 1956 -11.2% 4 4

Οκτώβριος 2001 -10.8% 6 3

Δεκέμβριος 1907 -10.4% 17 14

Π2) Οι 10 μεγαλύτερες περίοδοι αρνητικών αποδόσεων 
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ο οποίος δεν ανήκε στις Χελώνες. 
Έως σήμερα, εξακολουθώ να μαθαίνω 
νέα πράγματα και μου αρέσει να 
κατανοώ πώς λειτουργούν και πώς 
διασυνδέονται. Τελικά, η ακολουθία 
τάσεων δεν είναι παρά μια έννοια που 
σε βοηθάει να επωφεληθείς από τις 
συνέπειες που προκαλούνται από τη 
συμπεριφορά των συμμετεχόντων της 
αγοράς - φόβος, απληστία και άλλα 
συναισθήματα που προέρχονται από 
τους ανθρώπους και επηρεάζουν τις 
αγορές. Οι αγορές είναι, τρόπον τινά, 
οικονομικά συμπεριφοράς εν δράσει. 
Και αυτό είναι που εκμεταλλεύεσαι ως 
ακόλουθος τάσεων.

TRADERS :́ Υπάρχει κάποιος 
άλλος από τον οποίον 
διδαχθήκατε; 
Covel: Βέβαια, πολλοί! Πριν 
από μερικά χρόνια άρχισα 
να πραγματοποιώ τακτικά 
μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις με 
ενδιαφέροντες ανθρώπους από την 
οικονομική βιομηχανία ή σχετικούς 
τομείς. Μεταξύ αυτών υπάρχουν πολλά 
γνωστά ονόματα όπως ο νομπελίστας 
Harry Markowitz (ιδρυτής της θεωρίας 
χαρτοφυλακίων), ο Jack Schwager 
(συγγραφέας της σειράς βιβλίων 
Market Wizards) και ο Mark Faber 
(διαχειριστής fund και συγγραφέας), 
καθώς επίσης και πολλοί διάσημοι 
και πετυχημένοι επενδυτές όπως 
οι Larry Williams, Mark Minervini, 
Ed Seykota, Jerry Parker, Howard 
Lindzon και John Bollinger, αλλά και 
λιγότερο γνωστοί συνεντευξιαζόμενοι 
όπως ο νομπελίστας Vernon Smith 
και οι μελέτες του περί φουσκών 
που παρέχουν πολύ ενδιαφέρουσες 
γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς 
εξειδίκευσης. Στον ιστότοπό μου 
υπάρχουν περισσότερα από 240 
διαθέσιμα επεισόδια με περισσότερες 
από δύο εκατομμύρια ακροάσεις. 
Μαθαίνω συνεχώς νέα πράγματα όχι 
μόνο για τον εαυτό μου αλλά και γιατί 

Το διάγραμμα παρουσιάζει τρία ΣΜΕ (σίτου, γεν και καφέ) που επέδειξαν ισχυρές τάσεις 
μεταξύ του Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου 2012 και Σεπτεμβρίου 2013. Μετακινήσεις σαν κι 
αυτές ευνοούν τη στρατηγική παρακολούθησης τάσεων και επιτρέπουν την επίτευξη 
υψηλών κερδών.

Πηγή: www.tradestation.com

Δ4) Ισχυρές τάσεις
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Oι μελέτες έχουν δείξει ότι πάντα υπήρχαν 
τάσεις στις αγορές - στην πραγματικότητα για 

περισσότερο από 100, 200 και 800 χρόνια

μπορώ να βοηθάω άλλους να αναπτύξουν μια κατανόηση 
για τις αγορές. 

TRADERS :́ Ένα από τα podcast σας περιλαμβάνει 
μια συνέντευξη με τον Jack Horner, έναν αμερικανό 
παλαιοντολόγο που εργάστηκε επίσης στην ταινία 
«Jurassic Park». Υπάρχει εδώ κάποια σύνδεση με τις 
αγορές; 
Covel: Ναι, πρόκειται αδιαμφισβήτητα για την πιο ξεχωριστή 
από όλες τις συνεντεύξεις μου. Και σε αυτήν υπάρχει κάτι που 
μπορείτε να μάθετε για τις συναλλαγές. Εξάλλου, μήπως δεν 
είναι και οι επενδυτές αρπακτικά έως ένα βαθμό; Τους τρως 
ή σε τρώνε. Άρα, γιατί να μην μελετήσει κανείς τα μεγαλύτερα 
και πιο επικίνδυνα αρπακτικά ζώα όλων των εποχών; 
Εξάλλου, υπάρχει κάτι το εντυπωσιακό σχετικά με το κρανίο 
ενός τυρανόσαυρου Rex, γεγονός που εξηγεί το λόγο για τον 
οποίο διαθέτω ένα αντίγραφό του  στο γραφείο μου.

TRADERS :́ Τους τρως ή σε τρώνε, αυτό ακούγεται 
σκληρό για τους νέους επενδυτές. Τι θα συστήνατε 
σε κάποιον που μόλις αρχίζει να 
ασχολείται με τις επενδύσεις;
Covel: Στα πρώτα στάδια, το 
καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι 
να διαβάσουν καλά βιβλία που θα 
τους δώσουν τις σωστές βάσεις. Τα 
δύο πρώτα βιβλία του Jack Schwager, 
«Market Wizards» και «New Market 
Wizards», συστήνονται ανεπιφύλακτα. 
Επιπλέον, υπάρχει η δημοσιευμένη 
εργασία των Daniel Kahneman και 
Vernon Smith, καθώς επίσης και το 
βιβλίο «Reminiscences of a Stock 
Operator» του Jesse Livermore. 
Είμαι επίσης ευτυχής που μπορώ να 
συστήσω το δικό μου βιβλίο «Trend 
Following», τα πολυάριθμα podcasts 
μου καθώς και μελέτες που είναι 
διαθέσιμες στον ιστότοπό μου. Εάν 
εφόσον έχετε διαβάσει όλα αυτά και 

έχετε εκτελέσει τις πρώτες σας συναλλαγές παραμένετε 
μπερδεμένοι, οι επενδύσεις στις αγορές μπορεί να μην είναι 
κατάλληλες για εσάς. Δεν προορίζονται όλοι για να γίνουν 
επενδυτές παρόλο που οι εκτελέσεις συναλλαγών μπορούν 
να διδαχθούν.

TRADERS :́ Ποια καριέρα θα επιθυμούσατε να 
έχετε ακολουθήσει εάν οι επενδύσεις σας δεν είχαν 
αποδώσει;
Covel: Ο διάσημος αμερικανός σεφ Anthony Bourdain έχει 
μια αξιοζήλευτη καριέρα. Καλείται συνεχώς να ταξιδέψει, να 
μαγειρέψει και να φάει, κάτι που ακούγεται σαν πολύ ωραίος 
τρόπος για να ζεις. Με την προϋπόθεση του απαραίτητου 
ταλέντου και ενδιαφέροντος, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσα 
να φανταστώ για τον εαυτό μου.  

TRADERS :́ Σας ευχαριστούμε πολύ για τη 
συνέντευξη!  «

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από το Marko Graenitz.
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Πώς συναλλάσσομαι ψευδή σήματα

J. C. Parets

Ο J.C. Parets είναι ο ιδρυτής της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Eagle Bay Capital που εδρεύει στη Νέα 
Υόρκη (επικοινωνία: info@eaglebaycapital.com). Είναι βετεράνος δέκα ετών και γνωστός τεχνικός της 
αγοράς. Η δουλειά του JC έχει προβληθεί στα δίκτυα CNBC, Bloomberg, Fox Business και Business News 
Network. Αναφέρεται συχνά στο περιοδικό Γουόλ Στριτ και σε ΜΜΕ, καθώς επίσης και στον ιστότοπό του 
www.allstarcharts.com και στο Twitter @allstarcharts όπου το Business Insider πρόσφατα τον χαρακτήρισε 
ως έναν από τους 100 κορυφαίους Finance People που αξίζει να ακολουθούμε στο Twitter. Αυτήν την 
περίοδο είναι στο στάδιο της ίδρυσης ενός δικού του hedge fund, η διαχείριση του οποίου γίνεται βάσει 
της παραδοσιακής ανάλυσης τιμών και ψυχολογίας. Ο Marko Graenitz του πήρε τηλεφωνική συνέντευξη – 
προετοιμαστείτε για μια συνέντευξη με σπουδαίες πληροφορίες σχετικά με τη νοοτροπία και τις συναλλαγές 
ενός εκ των κορυφαίων τεχνικών επενδυτών των ημερών μας.

TRADERS’: Πώς αρχίσατε να ασχολείστε με τις 
συναλλαγές; 
Parets: Μεγάλωσα στο Μαϊάμι της Φλώριδα. Κατά καιρούς, 
ο πατέρας μου συναλλασσόταν παραδοσιακά επενδυτικά 

κεφάλαια (αμοιβαία κεφάλαια). Αυτό το διαπίστωσα προς το 
τέλος της δεκαετίας του ‘70 και στις αρχές του ‘80. Βέβαια, 
εκείνη την εποχή, τα πράγματα στις αγορές ήταν εντελώς 
διαφορετικά. Τα επιτόκια ήταν πολύ υψηλά, πολύ πάνω από 

http://www.traders-mag.gr/
mailto:info@eaglebaycapital.com
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το 15%, και οι επενδύσεις σε ομόλογα ήταν πραγματικά καλές 
σχετικά με το χρηματιστήριο. Στη συνέχεια πήγα στο κολλέγιο 
του Κονέκτικατ.

TRADERS’: Τι μάθατε κατά τη διάρκεια εκείνων των 
ετών;  
Parets: Ενώ φοιτούσα στο κολλέγιο, έκανα πρακτική 
στο τμήμα διαχείρισης πλούτου της Merrill Lynch. Ήταν 
μια ενδιαφέρουσα περίοδος και διδάχθηκα πολλά. Αλλά 
συνειδητοποίησα επίσης ότι η εταιρεία ήταν απλά πολύ 
μεγάλη για εμένα. Τότε ήμουν ακόμη νέος και είχα μικρή 
εμπειρία, αλλά ακόμα και τότε μου προξενούσε έκπληξη η 
διαπίστωση ότι, παρόλο που διατηρούσαν κάποιες θέσεις 
σε εταιρείες, ορισμένοι άνθρωποι δεν ήξεραν τι ακριβώς 
έκαναν. Ενώ οι μετοχές και οι εταιρείες τους αναλύονταν 
βάσει μιας θεμελιώδους οπτικής, στο τέλος της ημέρας αυτό 
που γινόταν ήταν η πώληση ορισμένων προϊόντων στους 
πελάτες της εταιρείας. Η αίσθησή μου ήταν ότι οι αναλύσεις 
δεν παρήγαγαν κάποια προστιθέμενη αξία.  

TRADERS’: Αυτός ήταν ο λόγος που 
απομακρυνθήκατε από τη θεμελιώδη ανάλυση;  
Parets: Ναι, αποφάσισα να εστιάσω στην τεχνική ανάλυση 
που διέκρινα ότι πλεονεκτεί, απλά και μόνο γιατί μπορείς να 
χρησιμοποιείς τεχνικά εργαλεία για την άμεση διαχείριση του 
ρίσκου. Και αυτό είναι που μετράει στο χρηματιστήριο γενικά 
και στις εκτελέσεις συναλλαγών ειδικότερα.

TRADERS’: Πώς αποκτήσατε τις γνώσεις σας για την 
τεχνική ανάλυση;  
Parets: Διάβασα πολλά βιβλία, συμπεριλαμβανομένων 
των δύο κλασικών των Robert Edwards και John Magee 
(«Technical Analysis of Stock Trends») και του John Murphy 
(«Technical Analysis of the Financial Markets»). Επίσης, ο 
Ralph Acampora ήταν ένας από τους καθοδηγητές που με 
επηρέασαν έντονα εκείνη την εποχή.

TRADERS’: Πώς γνωρίζατε ότι θα μπορέσετε να τα 
καταφέρετε με τις εκτελέσεις συναλλαγών;
Parets: Απλά, επένδυσα όλη μου την ενέργεια σε αυτόν το 
σκοπό και έκανα επενδύσεις με τα δικά μου χρήματα και με 
αυτά των πελατών μου. Ωστόσο, δεν είχα πάντα επιτυχίες. 
Για παράδειγμα, μπορώ να θυμηθώ καθαρά πολλές απώλειες 
που είχα κατά τη συναλλαγή δικαιωμάτων προαίρεσης. Αλλά, 
απ’ την άλλη, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίον λειτουργεί 
η καμπύλη εκμάθησης. Πρέπει να μπεις στο χορό, να κάνεις 
λάθη και στη συνέχεια να διδαχθείς από αυτά.

TRADERS’: Ποια είναι η βασική φιλοσοφία σας για τις 
εκτελέσεις συναλλαγών σήμερα;  

Parets: Η προσφορά και η ζήτηση είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι 
για την οποιαδήποτε κατανόηση των αγορών. Αυτές οι δύο 
ποσότητες βασίζονται εν τέλει στην ανθρώπινη φύση που 
μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν παντού.

TRADERS’: Ποια είναι τα αγαπημένα σας μοτίβα; 
Parets: Είναι σαφώς τα αποτυχημένα μοτίβα.  

TRADERS’: Αποτυχημένα μοτίβα; Μπορείτε παρακαλώ 
να μας το εξηγήσετε αυτό λεπτομερώς; 
Parets: Βεβαίως. Η ιδέα είναι απλή και λογική: Πάντοτε, η 
αγορά προσπαθεί να καταστήσει τα πράγματα όσο το δυνατόν 
δυσκολότερα για την πλειοψηφία των επενδυτών. Άρα, όποτε 
εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο μοτίβο, είτε πρόκειται για 
στήριξη, αντίσταση, τρίγωνο, σημαία,  ώμοι-κεφάλοι (head 
and shoulder) ή οτιδήποτε, δεν θα λειτουργήσει σύμφωνα με 
τη θεωρία - εκτός από σπάνιες περιπτώσεις. Εξάλλου, στις 
αγορές τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Τις περισσότερες 
φορές, τα στησίματα είναι πιθανότερο να λειτουργήσουν σε 
ένα ορισμένο εύρος τιμών κι όχι σε ένα ιδιαίτερα ακριβές 
σημείο. Αυτή είναι η πρώτη γνώση που πρέπει να αποκτήσει 
κανείς ως επενδυτής: Μην χρησιμοποιείτε τα στησίματα με 
απόλυτο τρόπο αλλά ψάξτε για συγκεκριμένες περιοχές 
όπου μπορεί να αναμένεται το σήμα.

Η δεύτερη πτυχή μάς οδηγεί στο λόγο για τον οποίο τα 
ψευδή σήματα είναι κατάλληλα για πολύ καλά στησίματα. 
Ως παράδειγμα, ας χρησιμοποιήσουμε το κλασικό 
ξέσπασμα από ένα τρίγωνο (διάγραμμα 1). Επανειλημμένα, 
η τιμή θα «εμβολίσει» την περιοχή αντίστασης από κάτω, 

Επανειλημμένα, η τιμή «εμβολίζει» την περιοχή αντίστασης 
από κάτω, διαμορφώνοντας όλο και πιο μικρές καθοδικές 
υποχωρήσεις. Μόλις οι τιμές ανέλθουν πάνω από την αντίσταση, 
αυτό παραδοσιακά ερμηνεύεται ως σήμα αγοράς. Ωστόσο, εάν 
δεν τοποθετηθούν ακόλουθες εντολές και η ανοδική μετακίνηση 
ξεσπάσματος υποχωρήσει, είναι πολύ πιθανό να παραχθεί ένα 
ψευδές σήμα και οι τιμές να πέσουν κατακόρυφα.

Πηγή: www.allstarcharts.com

Δ1) Ψευδές ξέσπασμα από ανερχόμενο τρίγωνο 
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διαμορφώνοντας όλο και πιο μικρές καθοδικές υποχωρήσεις. 
Αυτό είναι ανοδικό, καθώς σε ανοδικές φάσεις σπάει η 
αντίσταση όλο και περισσότερο. Μόλις οι τιμές ανέλθουν 
πάνω από την αντίσταση, αυτό παραδοσιακά ερμηνεύεται 
ως σήμα αγοράς καθώς αυτό το εμπόδιο έχει πλέον 
παραμεριστεί. Σε γενικές γραμμές, αυτό δεν είναι λάθος. 
Απλά, στον πραγματικό κόσμο τα πράγματα δεν εξελίσσονται 
σύμφωνα με τη θεωρία. Εάν η τιμή ανέβει πάνω από την 
αντίσταση και οι ανοδικές μετοχές έχουν φαινομενικά το 
πάνω χέρι αλλά δεν τοποθετηθούν ακόλουθες εντολές και η 

ανοδική μετακίνηση ξεσπάσματος υποχωρήσει, είναι πολύ 
πιθανό να παραχθεί ένα ψευδές σήμα.

TRADERS’: Πότε ακριβώς πραγματοποιείτε είσοδο 
στη συναλλαγή;
Parets: Προσπαθώ να μεγιστοποιώ την αναλογία απόδοσης/
ρίσκου (RRR). Στην περίπτωση του διαγράμματος 1, αυτό το 
πετυχαίνω πραγματοποιώντας είσοδο με το που η τιμή θα 
διαπεράσει την προηγούμενη γραμμή αντίστασης από πάνω 
προς τα κάτω. Αυτό είναι σχετικά νωρίς αλλά, συγχρόνως, 
το ρίσκο μου είναι πολύ μικρό και, εάν πετύχω, μπορώ να 
εξασφαλίσω ένα πολύ μεγαλύτερο κέρδος. Οι σπουδαίες 
συναλλαγές έχουν μια αναλογία RRR της τάξης του 6:1 και 
περισσότερο.

TRADERS’: Γιατί δεν περιμένετε για πρόσθετη 
επιβεβαίωση - παραδείγματος χάριν, για να περάσει η 
τιμή κάτω από την ανερχόμενη γραμμή τριγώνου; 
Parets: Εάν περίμενα τόσο πολύ, η αναλογία RRR θα ήταν 
πολύ χειρότερη. Φυσικά, το hit rate θα ήταν ψηλότερο, 
αλλά γενικά μπορεί να μην τα πήγαινα τόσο καλά με 
αυτή την «ασφαλέστερη» έκδοση. Ωστόσο, εάν ήδη 
πραγματοποιήσω είσοδο στην παλιά γραμμή αντίστασης 
από πάνω και το ψευδές σήμα δεν λειτουργήσει (δηλαδή, 
η τιμή συνεχίσει να αυξάνεται σύμφωνα με το ξέσπασμα), 
θα έχω μόνο ελάχιστες απώλειες για τις οποίες δεν πρέπει 
να ανησυχώ. Αλλά εάν λειτουργήσει και η τιμή πέσει 
κατακόρυφα, μπορεί να πραγματοποιήσω ένα πραγματικά 
μεγάλο κέρδος.  

TRADERS’: Στο διάγραμμα 1 αναφέρετε ότι μπορεί να 
υπάρξει μια γρήγορη μετακίνηση κατά τη διαμόρφωση 
ενός ψευδούς σήματος. Πού οφείλεται αυτό;
Parets: Αυτό είναι το βασικό όφελος που απορρέει από τη 
συναλλαγή ψευδών σημάτων. Εάν η συναλλαγή λειτουργήσει 
αποτελεσματικά, μπορεί να προκύψουν πολύ γρήγορες 
μετακινήσεις, παράγοντας άριστα αποτελέσματα για τον 
επενδυτή. Η αιτία αυτής της γρήγορης μετακίνησης είναι 
προφανής: Η υπέρβαση της αντίστασης έχει αναγκάσει τους 
περισσότερους επενδυτές πώλησης να αποχωρήσουν από 
την αγορά και τώρα επιστρέφουν καθώς οι τιμές πέφτουν. 
Επιπλέον, οι επενδυτές που ανέμεναν συνεχείς αυξανόμενες 
τιμές κατά τη διάρκεια της μετακίνησης ξεσπάσματος, μένουν 
ξαφνικά πίσω και πρέπει να πραγματοποιήσουν έξοδο - 
δηλαδή, να πουλήσουν - για να περιορίσουν το ρίσκο τους. 
Είναι σαν μια παγίδα που κλείνει και ο επενδυτής πρέπει να 
βγει γρήγορα, γεγονός που επιδεινώνει την πτώση των τιμών. 
Προφανώς, όλο αυτό λειτουργεί και αντίστροφα για πτωτικά 
τρίγωνα (διάγραμμα 2) καθώς επίσης και για πολλά ακόμη 
μοτίβα τιμών.  

Παρόμοια με το διάγραμμα 1, το διάγραμμα 2 δείχνει την 
εμφάνιση ενός ψευδούς σήματος στην περίπτωση ενός τριγώνου 
σε πτώση.

Πηγή: www.allstarcharts.com

Δ2) Ψευδές ξέσπασμα από τρίγωνο σε πτώση

Ο κλασικός σχηματισμός Head and Shoulders εμφανίζεται ως 
μοτίβο που διαμορφώνεται στην κορυφή, υποδεικνύοντας τιμές 
σε πτώση μόλις το επίπεδο τιμών παραβιάσει την γραμμή λαιμού. 

Πηγή: www.allstarcharts.com

Δ3) Κλασικό μοτίβο Head and Shoulders  
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TRADERS’: Αυτό σημαίνει ότι τα ψευδή σήματα 
μπορούν να λειτουργήσουν παγκοσμίως; 
Parets: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που το κάνει τόσο ενδιαφέρον 
και βοηθάει στον εντοπισμό πολλών καλών στησιμάτων. Ας 
πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα, το κλασικό μοτίβο head and 
shoulders. Εδώ, η βασική περιοχή είναι η γραμμή λαιμού 
(neckline). Εάν η τιμή πέσει κάτω από την γραμμή λαιμού, 
θα υπάρξει ένα κλασικό σήμα πώλησης (διάγραμμα 3). Τα 
πράγματα θα αποκτήσουν ενδιαφέρον εάν σπάσει αυτό το 
μοτίβο (διάγραμμα 4). Και πάλι, εδώ δεν είναι ασυνήθιστο να 
συμβεί μια γρήγορη μετακίνηση στην αντίθετη κατεύθυνση, 
μια μετακίνηση που θα παράξει άριστες αναλογίες RRR. 
Ένα θαυμάσιο μεγάλης κλίμακας παράδειγμα επ’ αυτού 
βρέθηκε το 2010 στον S&P 500 (διάγραμμα 5). Μετά από 
το σχηματισμό ενός κλασικού μοτίβου head and shoulders 
που το είδαν σχεδόν όλοι, στα τέλη Ιουνίου του 2010 υπήρξε 
ένα καθοδικό σπάσιμο της γραμμής λαιμού. Θυμάμαι καθαρά 
πως αυτό το σήμα ανάγκασε τους αξιόπιστους αναλυτές να 
ανακοινώσουν την έναρξη μιας πτωτικής αγοράς.

TRADERS’: Αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν 
διαφορετικά… 
Parets: Ναι, πράγματι. Οι τιμές ήταν ικανές να διατηρήσουν 
εκείνο το νέο-χαμηλό επίπεδο μόνο για μερικές ημέρες. Στη 
συνέχεια, η αγορά συνέχισε να ανεβαίνει. Σε δέκα μήνες, 
η αγορά ανέβηκε κατά περίπου 300 μονάδες, με βάση την 
γραμμή λαιμού του μοτίβου head and 
shoulders, δηλαδή, κατά περίπου 
30%. Ωστόσο, το ρίσκο που έπρεπε 
να υποστούν οι επενδυτές για αυτό 
διαπερνώντας την γραμμή λαιμού τον 
Ιούλιο ήταν μόνο 40 περίπου μονάδες 
εάν η θέση ήταν εξασφαλισμένη κάτω 
από το χαμηλό του ξεσπάσματος. Αλλά 
στις συναλλαγές μου συνήθως πηγαίνω 
ακόμη παραπέρα για να πετύχω την 
υψηλότερη δυνατή αναλογία RRR και 
να τοποθετήσω το stop μου ακόμη πιο 
επιθετικά.

TRADERS’: Αυτό είναι δελεαστικό 
και θα ενδιαφέρει πολλούς 
αναγνώστες μας. Πώς ακριβώς 
ενεργείτε; 
Parets: Ας δούμε το παράδειγμα στο 
διάγραμμα 4. Υποθέστε ότι η τιμή 
ανεβαίνει και πάλι στην γραμμή λαιμού 
μετά από το καθοδικό σπάσιμο. Μόλις 
η τιμή βρεθεί ελαφρώς επάνω από αυτό 
το επίπεδο, μπορώ να δω το ψευδές 

σήμα ως δεδομένο και να αγοράσω. Αλλά δεν τοποθετώ το 
stop στο χαμηλό της προηγούμενης σημαντικής μετακίνησης 
- αυτό θα ήταν «πολύ μακριά». Αντ’ αυτού, τοποθετώ το stop 
σχεδόν ακριβώς κάτω από την περιοχή της γραμμής λαιμού. 
Με αυτόν τον τρόπο, έχω ένα ελάχιστο ρίσκο με σχετικά 
τεράστια ευκαιρία για κέρδος.  

Παρόμοια με το μοτίβο τριγώνου, μπορεί να υπάρξει ένα ψευδές 
σήμα και στην περίπτωση του μοτίβου Head and Shoulders.

Πηγή: www.allstarcharts.com

Δ4) Ψευδές σήμα Head and Shoulders 

Μετά από το σχηματισμό ενός κλασικού μοτίβου Head and Shoulders, υπήρξε ένα 
καθοδικό σπάσιμο της γραμμής λαιμού στα τέλη Ιουνίου του 2010 (δείτε το βέλος). Αυτό 
ανάγκασε αξιόπιστους αναλυτές να ανακοινώσουν την έναρξη μιας πτωτικής αγοράς, 
αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο: Το βραχυπρόθεσμο καθοδικό ξέσπασμα αποδείχθηκε 
ψευδές σήμα που σηματοδότησε την έναρξη ενός ράλι. 

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ5) Ψευδές σήμα Head and Shoulders στον S&P 500 

http://www.allstarcharts.com/
http://www.tradesignalonline.com/
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TRADERS’: Χρησιμοποιείτε και 
άλλα στησίματα για να βρείτε καλές 
ευκαιρίες για συναλλαγές; 
Parets: Μια άλλη μέθοδος είναι ο 
εντοπισμός αποκλίσεων ορμής. Για 
αυτό, χρησιμοποιώ απλά το δείκτη 
σχετικής ισχύος 14 περιόδων σύμφωνα 
με τον Welles Wilder, τον RSI (14), 
και ψάχνω για αποκλίσεις ενάντια 
στην τιμή. Για παράδειγμα, εάν η τιμή 
αναπτύσσει νέα υψηλά, ενώ ο δείκτης 
δεν διαμορφώνει νέα υψηλά, υπάρχει 
μια τέτοια απόκλιση. Το ιδανικό βέβαια 
είναι να υπάρχει μια απόκλιση και ένα 
ψευδές σήμα συγχρόνως.   

TRADERS’: Πώς εντοπίζετε καλά 
στησίματα;  

Parets: Πρώτον, εξετάζω εκατοντάδες ή και χιλιάδες 
διαγράμματα. Δεύτερον, έχουμε αναπτύξει ένα φίλτρο 
που μας βοηθάει στην αναζήτησή μας. Δυστυχώς, αυτή 
η αναζήτηση δεν μπορεί εύκολα να αυτοματοποιηθεί. 
Αλλά καθώς οι αγορές παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενη 
συμπεριφορά και συναλλαγές σε αυτή τη βάση μπορούν να 
εμφανιστούν σε όλα τα χρονικά επίπεδα, υπάρχουν αρκετές 
ευκαιρίες για εκτέλεση συναλλαγών που εντοπίζονται κατ’ 
επανάληψη.

TRADERS’: Χρησιμοποιείτε εντολές στην αγορά 
(market orders) ή εντολές με όρια (limit orders);
Parets: Αυτό εξαρτάται από τη ρευστότητα της 
συναλλασσόμενης μετοχής. Όταν συναλλάσσομαι μετοχές 
εξαιρετικής ρευστότητας όπως τις Apple ή Google, συνήθως 
χρησιμοποιώ εντολές market, αλλά για μετοχές χαμηλής 
ρευστότητας ή για δικαιώματα προαίρεσης χρησιμοποιώ 
εντολές limit.

TRADERS’: Πώς είναι η διαχείριση κινδύνου σας; 
Parets: Ρισκάρω το πολύ το 1% του κεφαλαίου συναλλαγών 
μου ανά συναλλαγή. Αυτή είναι η γενική τάση που γνωρίζουν 
πολλοί επενδυτές. Ωστόσο, δεν τελειώνει εδώ η διαχείριση 
κινδύνου, είναι μόνο η αρχή. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι 
οι συσχετισμοί καθώς και ο κίνδυνος μεταξύ των συνεδριών. 
Θεωρητικά, μεταξύ δυο ημερών εκτέλεσης συναλλαγών 
μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Για να συνυπολογίζω αυτόν τον 
κίνδυνο, το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιώ για κάθε θέση 
είναι δύο φορές το μέσο πραγματικό εύρος για μια περίοδο 14 
ημερών, το ATR (14). Το σύνολο όλων των ανοικτών θέσεων 
μου επιτρέπει να αξιολογώ το ρίσκο που παίρνω μαζί μου 
«στο σπίτι». Σχεδόν πάντα, το πραγματικό ρίσκο είναι πολύ 

TRADERS’: Αυτό είναι σωστό, η αναλογία RRR είναι 
εξαιρετικά υψηλή σε αυτήν την περίπτωση. Αλλά 
δεν είναι αλήθεια ότι θα ενεργοποιείται συνεχώς 
το stop με το που θα υπάρχει η ελάχιστη αντίθετη-
μετακίνηση;  
Parets: Αυτό συμβαίνει κάποιες φορές. Αλλά η εμπειρία μου 
δείχνει ότι η αντιστροφή πάνω από την γραμμή λαιμού, δηλαδή 
το σημείο εισόδου μου, αποτελεί το κρίσιμο σημείο. Εξάλλου, 
σε αυτό το σημείο θα φανεί καθαρά ότι το προηγούμενο 
σήμα - σε αυτήν την περίπτωση, ένα σήμα πώλησης  head 
and shoulders - είναι πολύ πιθανό να έχει αποτύχει. Και εάν 
ισχύει αυτό, η ανοδική αντίθετη μετακίνηση πρέπει τώρα να 
εμφανιστεί γρήγορα. Εάν δε συμβεί αυτό και οι τιμές πέσουν 
και πάλι κάτω από την γραμμή λαιμού, θα υπάρχει και πάλι 
υψηλό ρίσκο για το ψευδές σήμα να είναι όντως ψευδές και οι 
τιμές τελικά να πέσουν, όπως υπέδειξε αρχικά το μοτίβο. Άρα, 
μόλις οι τιμές βρεθούν ξανά κάτω από την γραμμή λαιμού, 
συνήθως πέφτουν στο χαμηλό της πρώτης καθοδικής 
μετακίνησης ξεσπάσματος κι έπειτα ακόμη περισσότερο, κι 
αυτός είναι ο λόγος που εξ αρχής δε συμπεριλαμβάνω αυτήν 
την περιοχή στο stop μου.

TRADERS’: Αυτό ακούγεται λογικό, ευχαριστώ πολύ 
για την εξήγηση. Πότε πραγματοποιείτε έξοδο από μια 
τέτοια συναλλαγή; 
Parets: Συνήθως μειώνω σταδιακά την έκθεσή μου 
στις συναλλαγές, για παράδειγμα, σε προηγούμενες 
αντιστάσεις και σε άλλα σημάδια των διαγραμμάτων. Εδώ 
είναι που συχνά θέτω τιμές στόχους. Καθώς πραγματοποιώ 
λίγες μόνο συναλλαγές ταυτόχρονα, μπορώ πραγματικά 
να εστιάσω στην διαχείριση της συναλλαγής των 
μεμονωμένων θέσεων.  

http://www.traders-mag.gr/
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μικρότερο αλλά σε ακραία σενάρια, το διπλό ATR είναι ένα 
αρκετά ρεαλιστικό επίπεδο.  

TRADERS’: Αναφέρατε ότι λαμβάνετε υπόψη σας τους 
συσχετισμούς. Πώς λειτουργεί αυτό; 
Parets: Ο στόχος μου είναι οι συσχετισμοί των στρατηγικών 
μου ή, συγκεκριμένα, οι θέσεις μου να είναι όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στο μηδέν. Στην πράξη, βέβαια, αυτό είναι σχεδόν 
αδύνατο καθώς, με κάποιο τρόπο, οι συναλλαγές είναι πάντα 
ελαφρώς θετικά ή αρνητικά συσχετιζόμενες μεταξύ τους. 
Αλλά γενικά, η διατήρηση των συσχετισμών τουλάχιστον 
χαμηλά αποτελεί καλό στόχο. Όταν κάθε στρατηγική είναι 
κερδοφόρα, αλλά αποδίδει κέρδος σε διαφορετικό χρόνο, θα 
έχω μια ωραία συνολική ανάπτυξη κεφαλαίου χωρίς μεγάλα 
μεγέθη απωλειών. Επιπλέον, οι συναλλαγές πώλησης που 
πραγματοποιώ χρησιμεύουν στο να με προστατεύουν 
αντισταθμιστικά σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων με 
την παραγωγή κερδών ενώ οι θέσεις αγοράς καταγράφουν 
απώλειες.  

TRADERS’: Ποια είναι η σημαντικότερη έννοια 
στις εκτελέσεις συναλλαγών που θα έπρεπε να 
κατανοήσουν οι αρχάριοι;
Parets: Διατηρήστε το εγώ σας υπό έλεγχο. Ή ακόμα 
καλύτερα, αφήστε τους εγωισμούς κατά μέρος όταν πρόκειται 
να παίξετε στις αγορές. Σε τελευταία ανάλυση, ο στόχος είναι να 
βγάλετε χρήματα, όχι να αποδείξετε ότι έχετε δίκιο. Αυτό είναι 
η σημαντικότερη έννοια. Εάν πρέπει να πραγματοποιήσω 
έξοδο από μια συναλλαγή με μια αναλογία RRR ίση με έξι 
ή περισσότερο με απώλεια τρεις φορές στη σειρά, δεν με 
πειράζει καθόλου επειδή ξέρω ότι κάποια στιγμή θα πιάσω 
το τζάκποτ ακόμα κι αν κάνω το σωστό στις συναλλαγές μου 
σε πολύ λιγότερο από το 50% των περιπτώσεων. Εστίαστε 
καλύτερα σε αυτό που μπορείτε να ελέγξετε, δηλαδή, το 
ρίσκο σας, και καθορίστε το με ακρίβεια πριν από κάθε 
συναλλαγή. Όσοι δεν το κάνουν αυτό διατρέχουν τον κίνδυνο 
οι βραχυπρόθεσμες συναλλαγές τους να μετατραπούν σε 

μια μακροπρόθεσμη, μη σχεδιασμένη «επένδυση» εφόσον 
χάσουν την έξοδο.  Αυτό το έχω δει να συμβαίνει σε επενδυτές 
πολλές φορές. Μόλις ο λογαριασμός των συναλλαγών σας 
είναι κατά 50% στο κόκκινο, θα πρέπει να πετύχετε απόδοση 
100% απλά και μόνο για να το ισοσταθμίσετε. Μην το ξεχνάτε 
αυτό ποτέ.

TRADERS’: Μετανιώσατε ποτέ που απομακρυνθήκατε 
από τη θεμελιώδη ανάλυση; 
Parets: Όχι, απολύτως όχι. Το αντίθετο. Οι αναλυτές 
τείνουν συνήθως να ακολουθούν το κοπάδι και στηρίζονται 
πολύ σε ότι είναι γενικά αποδεκτό. Ο λόγος για αυτό 
είναι ότι η σταδιοδρομία τους θα απειληθεί σύντομα εάν 
παρεκκλίνουν της γραμμής και αποδειχθούν λάθος. Έτσι 
προτιμούν να λένε αυτά που λένε όλοι και σε περίπτωση 
αμφιβολίας, τάσσονται με την πλευρά της πλειοψηφίας. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον πολλές φορές είναι 
ενδιαφέρον να κάνεις ακριβώς το αντίθετο από ότι 
κάνουν οι περισσότεροι. Έτσι, εάν, παραδείγματος χάριν, 
μόνο 4 στους 25 αναλυτές συστήνουν την αγορά μιας 
συγκεκριμένης μετοχής, αυτή η αρνητική διάθεση αποτελεί 
συνήθως έναν καλό δείκτη για να εξετάσετε τη μετοχή για 
ενδεχόμενες συναλλαγές αγοράς.

Αυτό θα γίνει πιο σαφές εάν δούμε πόσοι οικονομολόγοι 
ανέμεναν αύξηση των επιτοκίων για τους επόμενους έξι μήνες 
την άνοιξη του 2014. Η αλήθεια είναι ότι και οι 67 ειδικοί που 
έδωσαν συνέντευξη, ανέμεναν αύξηση των επιτοκίων! Και τι 
συνέβη; Μέχρι τώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
τα επιτόκια έχουν μειωθεί σημαντικά (έως τις 17 Σεπτεμβρίου 
2014). Άρα εάν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί, προτιμώ να 
κάνω το αντίθετο στις συναλλαγές μου. Ως επενδυτή, δεν 
με ενδιαφέρει η άποψη των υπολοίπων, επειδή δεν έχω να 
αποδείξω κάτι σε κανέναν. Αυτό είναι ακόμη ένα κομμάτι 
ελευθερίας που σου προσφέρει αυτό το επάγγελμα. «

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε
από το Marko Graenitz.

Δεν τοποθετώ το stop στο χαμηλό της 
προηγούμενης σημαντικής μετακίνησης - 

αυτό θα ήταν «πολύ μακριά».
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Επαγγελματίας Επενδυτής με σύστημα 
“Υποχωρήσεων” (Pullback) 

Dave Landry

Ο Dave Landry εκτελεί συναλλαγές στις αγορές από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Το 1995 ίδρυσε την Sentive 
Trading, LLC, (www.davelandry.com), επενδυτική και συμβουλευτική εταιρεία. Είναι συγγραφέας των βιβλίων 
«Dave Landry on Swing Trading» (2000), «Dave Landry’s 10 Best Swing Trading Patterns  Strategies» (2003), 
και «The Layman’s Guide to Trading Stocks» (2010). Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα κορεατικά, ρωσικά, 
ιταλικά, γαλλικά, ιαπωνικά, και κινέζικα. Ο Dave Landry έχει κάνει διάφορες τηλεοπτικές εμφανίσεις, έχει γράψει 
άρθρα για διάφορα έντυπα συμπεριλαμβανομένων των TRADERS΄, Technical Analysis of Stocks & Commodities, 
Active Trader και Traders Journal Singapore. Επιπλέον, δημοσιεύει καθημερινά σχόλια στο διαδίκτυο σχετικά με τις 
τεχνικές εκτελέσεις συναλλαγών από το 1997, και έχει μιλήσει σε σχετικές διασκέψεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Ο Dave κατέχει πτυχίο πληροφορικής και MBA. Υπήρξε εγγραμμένος Σύμβουλος Συναλλαγών Εμπορευμάτων 
(Commodity Trading Advisor - CTA) από το 1995 έως το 2009 και μέχρι σήμερα είναι μέλος της Αμερικανικής 
Ένωσης Επαγγελματιών Τεχνικών Αναλυτών (American Association of Professional Technical Analysts). Μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τον Dave Landry στη διεύθυνση dave@davelandry.com.

» TRADERS :́ Παρακαλώ, πέστε μας λίγα λόγια για 
το πώς δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον σας για τις 
συναλλαγές.

Landry: Πιστεύω ότι ένιωθα πάντα γοητευμένος με τις αγορές 
και τις συναλλαγές. Όταν ήμουν μικρός συνέλεγα νομίσματα. 
Με θυμάμαι στο προαύλιο του σχολείου να πουλάω στα άλλα 

http://www.traders-mag.gr/
http://www.davelandry.com/
mailto:dave@davelandry.com
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παιδιά δεκάρες και πενηντάλεπτα του 1964 και παλαιότερα,  
σε πολλαπλάσια επίπεδα αποτην αρχική τους αξία. Τα 
παιδιά, ή μάλλον οι γονείς τους, με κατάλαβαν κάποια στιγμή 
και συνειδητοποίησαν ότι τα νομίσματα ήταν από ασήμι. 
Με θυμάμαι να δείχνω στη μητέρα μου ότι η συλλογή των 
νομισμάτων μου άξιζε γύρω στα $10.000 βάσει μιας αγγελίας 
στην εφημερίδα για έναν πλανόδιο πωλητή που προσφερόταν 
να αγοράσει ασήμι. Ονειρευόμουνα πόσο θα άξιζε το 
ασήμι μου στο μέλλον. Αυτό συνέβη όταν οι αδελφοί Hunt 
προσπαθούσαν να στριμώξουν την αγορά για το ασήμι. Ήταν 
ένα μεγάλο μάθημα όσον αφορά τις φούσκες. Ήμουν επίσης 
κολλημένος και με το χρυσό. Με κάποιον τρόπο, κατόρθωσα 
να βάλω τον πατέρα μου στον τηλεφωνικό κατάλογο όλων 
των μπρόκερ. Αν και δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος με αυτό, 
εκτίμησε το ενδιαφέρον μου για τις αγορές.
Ποτέ δεν έχασα τον ενθουσιασμό μου για τις αγορές αλλά 
κάπως παρέκλινα στα χρόνια του κολλεγίου και στην αρχή 
της σταδιοδρομίας μου. Προς το τέλος της δεκαετίας του 
‘80, άρχισα να επενδύω σε αμοιβαία κεφάλαια. Σχεδίαζα 
και τοποθετούσα τα διαγράμματα σε ένα δωμάτιο του 
διαμερίσματός μου που περίσσευε. Τελικά βαρέθηκα με την 
ακινησία τους και αποφάσισα να αρχίσω να συναλλάσσομαι 
μετοχές. Πούλησα μια παλιά βάρκα σε αχρηστία για $1000. 
Αγόρασα 100 μερίδια της πρώτης μου μετοχής και την είδα 
με αγωνία να βυθίζεται κατά $1.50 την πρώτη εβδομάδα που 
μου ανήκε. Αν και δε χρειαζόμουν τα λεφτά για να ζήσω, 
αισθάνθηκα σα να με είχαν γδύσει. Αυτό ήταν το πρώτο 
μου μάθημα για το συγχρονισμό της αγοράς, τη διαχείριση 
χρημάτων και την ψυχολογία των συναλλαγών. Τελικά η 
μετοχή ξεκίνησε ένα ράλι. Πούλησα τα μερίδια και τοποθέτησα 
τα χρήματα σε μια θέση δικαιωμάτων προαίρεσης. Ευτυχώς, 
αυτό απέδωσε. Σύντομα, συναλλασσόμουν μετοχές και 
δικαιώματα προαίρεσης.

TRADERS :́ Ποιο είναι το επαγγελματικό και 
εκπαιδευτικό υπόβαθρό σας; 
Landry: Κατέχω πτυχίο στην πληροφορική και ένα MBA. Το 
MBA είναι λίγο πολύ άνευ αξίας για τις εκτελέσεις συναλλαγών 
αλλά δείχνει όμορφο στον τοίχο. Όταν αποφάσισα να γίνω 
επενδυτής πλήρους απασχόλησης, υπέθεσα ότι το πτυχίο 
της πληροφορικής θα έπιανε πραγματικά τόπο. Πίστευα ότι 
το μόνο που θα έπρεπε να κάνω θα ήταν να προγραμματίσω 
ένα μηχανικό σύστημα και μετά να κάθομαι και να βγάζω 
χρήματα. Πέρασαν χρόνια ψάχνοντας για το «ιερό 
δισκοπότηρο». Τελικά, συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει.  

TRADERS :́ Άρα, δεν υπάρχει ιερό δισκοπότηρο; 
Landry: Σε μερικές από τις ομιλίες μου μιλάω για κάποιο 
«ταξίδι του επενδυτή» όπου ο αρχάριος επενδυτής ξεκινάει 
με ένα κενό διάγραμμα και μετά αρχίζει να προσθέτει δείκτες. 

Στο τέλος, δεν μπορείς πλέον να δεις την τιμή. Ο αληθινός 
διαφωτισμός έρχεται όταν συνειδητοποιούν ότι δεν υπάρχουν 
τέλειοι δείκτες. Αρχίζουν να απομακρύνουν τους δείκτες και 
καταλήγουν εκεί όπου ξεκίνησαν, σε ένα κενό διάγραμμα. 
Πιστεύω ότι, ως επενδυτές, όλοι μας πρέπει να περάσουμε 
από αυτό το στάδιο. Κατ’ επανάληψη, βλέπω αρχαρίους να 
τα πηγαίνουν πραγματικά καλά με την απλή προσέγγισή μου. 
Ωστόσο, μόλις συναντήσουν τη ζηλευτή περίοδο αρνητικών 
αποδόσεων, αρχίζουν το κυνήγι των μαγισσών. Εκείνοι που 
εμμένουν, συνήθως καταλήγουν στο σημείο από το οποίο 
ξεκίνησαν.

TRADERS :́ Με κάτι απλό; 
Landry: Ναι. Οι αγαπημένοι μου πελάτες είναι εκείνοι που 
μένουν μαζί μου για λίγο και στη συνέχεια επιλέγουν το 
κυνήγι μαγισσών μόλις η αγορά γίνει λίγο ταραχώδης. Έπειτα 
από χρόνια επιστρέφουν, γνωρίζοντας ότι το απλό είναι και 
το καλύτερο και ότι δεν υπάρχουν μαγικά συστήματα.

TRADERS :́ Ποια είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που 
έχουν οι αρχάριοι για τους επαγγελματίες επενδυτές; 
Landry: Οι αρχάριοι πιστεύουν ότι ξέρουμε κάτι που δεν 
γνωρίζει κανείς άλλος. Πιστεύουν ότι έχουμε κάποιο μυστικό 

μοτίβο First Thrust: Μερικές φορές οι νέες τάσεις 
αρχίζουν με ένα ξέσπασμα. Μια αγορά επιδεικνύει 
μια απότομη ώθηση προς τα κάτω αφότου έχει μόλις 
σημειώσει υψηλότερα όλων των εποχών. Έπειτα κοιτάμε να 
πραγματοποιήσουμε είσοδο(σε θέση πώλησης) στα πρώτα 
σημάδια υποχώρησης. 

μοτίβο Bowtie: Μερικές φορές οι νέες τάσεις ξεκινούν να 
αναπτύσσονται πιο βαθμιαία. Μια αγορά σημειώνει ένα 
νέο υψηλό και έπειτα αρχίζει βαθμιαία να ανατρέπεται. Η 
διασταύρωση πολλαπλών κινητών μέσων όρων (10 SMA, 
20 EMA, 30 EMA) υποδεικνύει ότι η τάση γυρίζει. Έπειτα 
κοιτάμε να πραγματοποιήσουμε είσοδο στα πρώτα σημάδια 
υποχώρησης. 

μοτίβο επίμονης υποχώρησης: Η επιμονή υποδηλώνει 
τη δυνατότητα της αγοράς να ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. 
Μπορείτε απλά να τραβήξετε μια γραμμή μέσα από τις 
περισσότερες στήλες στην τάση. Από μαθηματική άποψη, 
αυτό είναι ισοδύναμο με τη γραμμική οπισθοδρόμηση. 
Μόλις καθοριστεί η τάση με την εφαρμογή αυτής της 
τεχνικής, φροντίζουμε να πραγματοποιήσουμε είσοδο (σε 
θέση αγοράς) μετά από την επόμενη υποχώρηση. 

ανάλυση τριών από τα αγαπημένα μοτίβα του Dave
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να εκτελέσουν συναλλαγή. Μου είναι πολύ προτιμότερο να 
ψάξω δεκάδες μετοχές για να βρω εκείνη που αργότερα θα 
αποδειχθεί κερδοφόρα. Αφήνω τους άλλους να παλεύουν 
στις αγορές με την πληθώρα των συναλλαγών. Αυτό βέβαια 
δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να συλλάβει μια σπουδαία 
τάση σε άλλες αγορές. Απλά, δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει 
να είστε εκλεκτικοί. Μου αρέσει να συναλλάσσομαι μοτίβα 
αναδυόμενων τάσεων, όπως First Thrust και Bowtie σε 
Forex εκτός σημαντικών υψηλών και χαμηλών. Πάρτε ως 
παράδειγμα την κορυφή στο ζεύγος EUR/USD κατά το 2008, 
η αγορά ξεπούλησε πολύ έξω από ένα Bowtie. Ωστόσο, είναι 
προφανές ότι ιδιαίτερα σημαντικά υψηλά και χαμηλά δεν 
εμφανίζονται και τόσο συχνά.

TRADERS :́ Σχετικά με τα ETF (Exchange Traded 
Funds);
Landry: Τα ETF έχουν την τάση να είναι αποδοτικότερα 
επειδή αντιπροσωπεύουν μια ομάδα μετοχών. Δεν πρόκειται 
να μπεις σε ένα ETF και να πετύχεις τεράστιο κέρδος. Εγώ 
περιστασιακά συναλλάσσομαι ETF με βάση εμπορεύματα, 
ομόλογα ή άλλα εργαλεία. Δεν πρόκειται να πλουτίσεις 
από αυτά, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στη συμπλήρωση 
ή την εξομάλυνση του χαρτοφυλακίου σας, ιδιαίτερα σε όχι 
και τόσο ιδανικές συνθήκες χρηματιστηρίου. Ένας άλλος 
τρόπος με τον οποίον τα χρησιμοποιώ είναι για να αποκτήσω 
έκθεση σε μια αναπτυσσόμενη τάση. Υποθέστε ότι η αγορά 
ή ένας τομέας αρχίζει να αλλάζει τάση. Χρησιμοποιώ ETF 

για να αποκτήσω έκθεση σε αυτήν τη 
μετακίνηση ενώ ψάχνω για ευκαιρίες.  

TRADERS :́ Ας μιλήσουμε 
για μεθοδολογίες. Δεν είστε 
μεγάλος οπαδός των μηχανικών 
συστημάτων. Γιατί αυτό; 
Landry: Δεδομένου ότι έχω ένα πτυχίο 
στην πληροφορική, σκέφτηκα να το 
αξιοποιήσω. Ξόδευα ατελείωτες ώρες 
ερευνώντας τα μηχανικά συστήματα. 
Ξυπνούσα νωρίς και ξενυχτούσα 
προγραμματίζοντας συστήματα. 
Έβρισκα κάτι σπουδαίο και έπειτα 
αντιμετώπιζα την πραγματικότητα 
καθώς δεν απέδιδε και τόσο καλά 
στις πραγματικές αγορές. Όλα τα 
συστήματα είναι βασισμένα σε 
προηγούμενα δεδομένα. Στις αγορές 
τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. 
Εάν πράγματι διέθετε κανείς ένα 
σύστημα που θα κέρδιζε με σταθερή 
συχνότητα στις πραγματικές αγορές, 

και ότι εάν δουλέψουν αρκετά σκληρά θα μπορέσουν να 
μάθουν ποιο είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κανένας δεν ξέρει 
προς τα πού ακριβώς κατευθύνεται μια αγορά. Εγώ δηλώνω 
πάντα ότι «όλες οι προβλέψεις είναι για το μέλλον. Και, από 
τώρα έως τότε, πολλά μπορούν να συμβούν». Μπορεί «κάτι» 
να σε βγάλει από αυτό που έμοιαζε με εξαιρετική ευκαιρία 
συναλλαγής. Στις προσωπικές συναλλαγές και αναλύσεις 
μου χρησιμοποιώ τις ίδιες ακριβώς τεχνικές για τις οποίες 
γράφω. Ξέρω ότι για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή μπορεί 
να κάνω λάθος αλλά, μακροπρόθεσμα, θα εκμεταλλευτώ 
κάποιες ωραίες τάσεις. Το μυστικό είναι ότι δεν υπάρχει 
κανένα μυστικό.  

TRADERS :́ Συναλλάσσεστε σε διάφορες αγορές αλλά 
εστιάζετε κυρίως στις μετοχές. Γιατί συμβαίνει αυτό; 
Landry: Οι αγορές που είναι πολύ αναλυμένες και όπου 
συναλλάσσεται πολύς κόσμος τείνουν να είναι αποδοτικές. 
Πηγαίνουν από δω κι από κει. Και όταν παρουσιάζουν 
τάση, δεν κάνουν πολύ μεγάλες μετακινήσεις, τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα. Όλοι τείνουν να συμφωνούν στην τιμή και 
οι επενδυτές έχουν την τάση να ακυρώνει ο ένας τον άλλον.  
Μια ανεπαρκής αγορά είναι εκείνη όπου δεν διατιμώνται τα 
πάντα. Έχει μια πιθανότητα να κάνει μια μεγάλη μετακίνηση 
καθώς στην αγορά ρέουν νέες πληροφορίες και όλο και 
περισσότεροι επενδυτές ανακαλύπτουν τη μετοχή. Είναι 
πολύ πιο σκληρό να πιάσεις τάσεις σε κάτι σαν τους S&P 
E-mini όπου όλοι, μαζί και τα αδέλφια τους, προσπαθούν 

Το ζεύγος EUR/USD αγγίζει ένα υψηλότερο όλων των εποχών και έπειτα διαμορφώνει 
ένα σήμα πώλησης Bowtie. Αποδοτικές αγορές σαν κι αυτήν μπορεί περιστασιακά να 
πραγματοποιήσουν μη αποδοτικές μετακινήσεις. Πρέπει απλά να είστε υπομονετικοί.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ1) Ανεπαρκείς μετακινήσεις 

http://www.traders-mag.gr/
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πολύ σύντομα θα γινόταν κυρίαρχος του κόσμου μέσω των 
συναλλαγών. Κοιτάξτε τη βιομηχανία αξίας τρις δολαρίων 
των καζίνο. Έχουν ένα πολύ μικρό πλεονέκτημα αλλά είναι 
σταθερό και ξέρουν τι κέρδος θα βγάλουν για κάθε δολάριο 
που παίζεται. Όλοι μας διαθέτουμε νου που πρέπει να τον 
χρησιμοποιούμε για να εφαρμόζουμε στις συναλλαγές μας 
λίγη διακριτή αντιμετώπιση και κοινή λογική.
  
TRADERS :́ Πώς προσεγγίζετε την αγορά; Ποια είναι η 
βασική στρατηγική σας; 
Landry: Οι υποχωρήσεις!  

TRADERS :́ Πείτε μας περισσότερα για τις συναλλαγές 
υποχωρήσεων. 
Landry: Πρέπει να βρεις μια αγορά με καλή τάση που να 
έχει υποχωρήσει (διόρθωση) από αυτήν την τάση. Έπειτα 
φροντίζεις να εισέλθεις μόνο εάν η τάση παρουσιάζει σημάδια 
ανάκαμψης. Χρησιμοποιείς ένα stop για την περίπτωση που 
κάνεις λάθος. Εάν έχεις δίκιο, κάνεις μερική κατοχύρωση 
κερδών και θέτεις trailing stop ψηλότερα για το υπόλοιπο της 
θέσης με την ελπίδα να μετατραπεί σε πιο μακροπρόθεσμη 
κερδοφόρα τάση.  

TRADERS :́ Το κάνετε να ακούγεται εύκολο! Πώς 
καθορίζετε το γεγονός ότι μια αγορά βρίσκεται σε τάση;
Landry: Λοιπόν, οι εκτελέσεις συναλλαγών δεν είναι καθόλου 
εύκολες, αλλά ούτε και τόσο πολύπλοκες όσο ακούγεται. Λέω 
στον κόσμο να σχεδιάζει ένα μεγάλο 
βέλος πάνω στα διαγράμματα. Εάν το 
βέλος δείχνει προς τα επάνω, πρέπει 
να αγοράζουν σε υποχωρήσεις. Εάν το 
βέλος δείχνει προς τα κάτω πρέπει να 
πουλάνε σε υποχωρήσεις. Εάν δείχνει 
πλάγια δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. 
Προφανώς, υπάρχουν περισσότερες 
λεπτομέρειες αλλά, εν συντομία, αυτό 
είναι όλο! Παρόλο που επισημαίνω 
τα προφανή, δέχομαι συνεχώς 
ερωτήσεις για μετοχές που είναι 
σαφές ότι δεν παρουσιάζουν τάση. 
Το διάγραμμα μοιάζει περισσότερο με 
καρδιογράφημα από ότι με διάγραμμα 
μετοχών.  

TRADERS :́ Πώς εντοπίζετε 
ευκαιρίες εκτέλεσης συναλλαγών; 
Landry: Εξετάζω διαγράμματα, πολλά 
διαγράμματα. Μπορεί να βλέπω 
ακόμη και 2000 ή 3000 διαγράμματα 
ψάχνοντας καθημερινά για ευκαιρίες.  

TRADERS :́ Αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. 
Landry: Υποθέστε ότι είστε μουσικός που θέλει να γίνει 
καλύτερος. Τι θα μπορούσατε να κάνετε για αυτό;

TRADERS :́ Εξάσκηση παίζοντας το όργανο; 
Landry: Ακριβώς! Άρα, εάν είστε τεχνικός και θέλετε να 
γίνετε καλύτερος, πρέπει να αφιερώσετε πολύ χρόνο στην 
εξέταση διαγραμμάτων.  

TRADERS :́ Εάν εξετάζετε τόσα πολλά διαγράμματα, 
πώς επιλέγετε τα λίγα που παρουσιάζουν δυναμική; 
Landry: Ψάχνεις για μια προφανή τάση ή μια προφανή 
μετάβαση τάσης που φαίνεται έτοιμη να επαναλάβει την 
τάση ή την αναδυόμενη τάση. Πρέπει να σιγουρευτείς ότι η 
μετοχή έχει χώρο για να εκδηλώσει τάση, με άλλα λόγια, δεν 
υπάρχει κοντινή αντίσταση που θα πρέπει να διαπεράσει. 
Διαπιστώνω ότι οι καλύτερες μετοχές ξεπροβάλουν μπροστά 
μου. Επίσης, εάν εξετάζω 3000 μετοχές και βρίσκω λίγες 
που δείχνουν σημαντικές, ίσως θα ήταν καλύτερα να μην 
εκτελέσω συναλλαγή. Αντιθέτως, εάν έχω δεκάδες στησίματα 
και δυσκολεύομαι να διαλέξω μεταξύ τους γιατί μου αρέσουν 
όλα, ξέρω ότι οι συνθήκες είναι καλές. Το να μαθαίνεις να 
«ακούς» αυτά που σου λέει η βάση των δεδομένων σου είναι 
καθοριστικό.  

TRADERS :́ Κάποια συμβουλή σχετικά με την εξέταση 
όλων αυτών των διαγραμμάτων;

Η Sunpower (SPWR) μόλις που «αγγίζει» το stop, συναλλασσόμενη ακριβώς στο επίπεδο 
stop ($9) προτού αντιστραφεί. Η εφαρμογή λίγης διακριτής αντιμετώπισης σας κρατάει 
στην αγορά.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ2) Χάϊδεμα του stop

Stop Nick

http://www.tradesignalonline.com/
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Landry: Ναι. Οι πιο βραχυπρόθεσμες συναλλαγές δεν 
αφήνουν πολλά αλλά το ρίσκο είναι περιορισμένο. Οι πιο 
μακροπρόθεσμες συναλλαγές έχουν πολύ υψηλό ρίσκο αλλά 
εκεί βρίσκονται τα χρήματα. Όλοι θέλουμε να διαβάζουμε 
για τους διάσημους μακροπρόθεσμους επενδυτές αλλά 
αυτό που δεν αναφέρεται είναι ότι πολλοί από αυτούς στο 
τέλος χρεοκοπούν. Κατοχυρώνοντας βραχυπρόθεσμα 
κέρδη και επιτρέποντας στη συνέχεια τη χαλάρωση των 
stop μου, μετριάζω τα μεγέθη απωλειών αλλά εξακολουθώ 
να συμμετάσχω σε κάτι που μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ 
μακροπρόθεσμη τάση. Για εμένα, αυτή η υβριδική προσέγγιση 
λειτουργεί αρκετά καλά.  

TRADERS :́ Ποια είναι η μέση περίοδος διατήρησής σας; 
Landry: Ιδανικά, τουλάχιστον δέκα χρόνια! Στην 
πραγματικότητα, η διαχείριση χρημάτων και θέσης με 
βγάζουν έξω πολύ πιο σύντομα. Δεν είμαι βέβαιος ότι η 
στατιστική παίζει ρόλο στη μεθοδολογία μου. Δεν με πειράζει 
να βγω εκτός μέσα σε μερικές ημέρες γνωρίζοντας ότι τελικά 
θα πετύχω κάποιες κερδοφόρες μετοχές και θα συμμετέχω 
στην τάση για εβδομάδες, μήνες και, ελπίζω, χρόνια.
  
TRADERS :́ Υπαινιχτήκατε την ψυχολογία των 
συναλλαγών στην πρώτη συναλλαγή μετοχών 
σας. Ας μιλήσουμε για την ψυχολογική πτυχή των 
συναλλαγών. Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που 
κάνει πολλά λάθη ψυχολογίας; 
Landry: Η ψυχολογία των συναλλαγών είναι καθοριστική. 
Μπορεί να διαχωριστεί στη διαχείριση χρημάτων, τη 
μεθοδολογία και το μυαλό. Η διαχείριση χρημάτων θα 
θεραπεύσει ένα πλήθος αμαρτιών. Εάν το μέγεθος των 
συναλλαγών είναι αμελητέο, τα συναισθήματα θα είναι 
μετρημένα. Ωστόσο, εάν αναλαμβάνεις μεγάλα ρίσκα, τα 
λάθη ψυχολογίας είναι αναπόφευκτα. Θα κλείσεις μια θέση 
στο πρώτο σημάδι  απώλειας επειδή δεν θέλεις να μεγαλώσει 
και στη συνέχεια θα δεις τη συναλλαγή να απογειώνεται 
χωρίς να συμμετάσχεις. Ή ακόμα χειρότερα, διατηρείς μια 
θέση με απώλειες επειδή έχεις παγώσει λόγω του μεγέθους 
του κεφαλαίου που χάθηκε. Και πάλι, εάν το μέγεθος της 
συναλλαγής είναι αμελητέο, μπορείς να ανταπεξέλθεις. Κάθε 
συναλλαγή μπορεί να ειδωθεί ως μια εκ των πολλών που 
πρόκειται να εκτελέσεις κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας 
σου. Εάν είναι επιτυχής, όλα καλά. Εάν όχι, δεν πειράζει, 
είσαι ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Θα ακολουθήσουν άλλες.
Η μεθοδολογία είναι άλλη μια σημαντική πτυχή. Όλα τα 
ύφη εκτέλεσης συναλλαγών έχουν τις αποχρώσεις τους, 
τις οποίες πρέπει να μάθεις. Με το δικό μου ύφος, αυτό 
μπορεί να αντιστραφεί. Η πλειονότητα των κερδών μπορεί 
να προέλθει από τη μειονότητα των θέσεων. Συχνά, έχω 
πελάτες που εκτελούν αρκετές συναλλαγές με απώλειες, τις 

Landry: Ναι. Προσέξτε ποιες μετοχές έκαναν πρόσφατα 
μεγάλες μετακινήσεις. Ελέγξτε εάν η μετακίνηση προήλθε 
από ένα προφανές μοτίβο. Μετά από λίγο, θα δείτε 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα και θα αρχίσετε να τα βλέπετε 
πρόωρα. Και πάλι , χρειάζεται εξάσκηση. Οι περισσότεροι 
δεν είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο. Σε 
εμένα, ωστόσο, μοιάζει με κυνήγι θησαυρού.

TRADERS :́ Είστε γνωστός ως επενδυτής swing αλλά 
σε μια από τις ομιλίες σας αναλύσατε μια συναλλαγή 
που παρέμεινε ανοικτή για αρκετά χρόνια. Έχετε γίνει 
πιο μακροπρόθεσμος επενδυτής; 
Landry: Εντάξει, οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις έχουν 
ορισμένο βαθμό ακρίβειας. Όπως έγραψα στο βιβλίο «The 
Layman’s Guide To Trading Stocks», οι συναλλαγές είναι σαν 
τις προβλέψεις του καιρού. Εάν ο καιρός είναι νεφελώδης 
με αστραπές, οι πιθανότητες βροχής είναι υψηλές. Ωστόσο, 
δεν μπορείς να ξέρεις εάν θα βρέχει την ίδια ώρα την 
επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα ή χρόνο. Έτσι, εάν 
δω μια μετοχή με μια ισχυρή τάση που έχει υποχωρήσει, 
ξέρω ότι έχει καλές πιθανότητες να ανακτήσει την ανοδική 
τάση λόγω υπερπώλησης, σε σύντομο διάστημα. Δεν ξέρω 
εάν μακροπρόθεσμα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία της. 
Επομένως, φροντίζω να εξασφαλίσω ένα καλό κέρδος swing 
και έπειτα θέτω υψηλότερα ένα trailing stop πιο χαλαρά 
ελπίζοντας σε μακροπρόθεσμα κέρδη. Αφήνω την αγορά 
να λάβει αυτήν την απόφαση για μένα. Ελπίζω ότι αυτή η 
θέση θα είναι ανοικτή για πολλά ακόμη χρόνια. Πάντα ήμουν 
πρόθυμος να διατηρώ θέσεις εφόσον οι μετακινήσεις τους 
με ευνοούσαν. Αλλά πράγματι, υποθέτω ότι έχω γίνει λίγο 
περισσότερο μακροπρόθεσμος με το να επιλέγω μετοχές 
που πιστεύω ότι έχουν τόσο βραχυπρόθεσμη όσο και 
μακροπρόθεσμη δυναμική και χρησιμοποιώ κάπως ευρύτερα 
stop για να βγαίνω από τις αόριστες τάσεις.

TRADERS :́ Τι εννοείτε όταν λέτε ότι θέτετε trailing stop 
«πιο χαλαρά»;
Landry: Σε μια συναλλαγή swing, τα stop είναι σχετικά 
περιοριστικά.  Τα θέτεις χαλαρά για να βγεις από μια πιο 
βραχυπρόθεσμη μετακίνηση αλλά όχι και τόσο χαλαρά για να 
βγεις από μια πιο μακροπρόθεσμη μετακίνηση. Επομένως, 
καθώς η θέση μετακινείται προς όφελός σου, επιτρέπεις στο 
stop να διευρυνθεί σταδιακά, συχνά δίχως να κάνεις τίποτα. 
Ας πούμε ότι η μετοχή κάνει ράλι 50 σεντ. Η μετάβαση από μια 
βραχυπρόθεσμη συναλλαγή swing σε μια πιο μακροπρόθεσμη 
συναλλαγή θέσης είναι καθοριστική. Τα πραγματικά χρήματα 
βρίσκονται στις πιο μακροπρόθεσμες συναλλαγές.  

TRADERS :́ Άρα είστε και βραχυπρόθεσμος και 
μακροπρόθεσμος επενδυτής; 

http://www.traders-mag.gr/
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κόσμους – βραχυπρόθεσμα κέρδη και διαχείριση χρημάτων 
με τη δυνατότητα πιο μακροπρόθεσμων κερδών.

TRADERS :́ Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα 
για κάτι που νομίζατε σωστό στην αρχή της καριέρας 
σας και τώρα θεωρείτε απολύτως λάθος;
Landry: Ναι. Νόμιζα ότι υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν 
ακριβώς προς τα πού θα μετακινηθεί η αγορά και ότι αν 
μελετούσα σκληρά θα το μάθαινα κι εγώ. Νόμιζα επίσης ότι 
υπάρχει κάποιος τρόπος για να βρίσκεις το απόλυτο χαμηλό και 
υψηλό των μετοχών. Τώρα γνωρίζω ότι πρέπει να περιμένεις 
για κάποιο είδος μετάβασης της τάσης προτού αποφασίσεις 
να συναλλαχθείς μετοχές στην κορυφή και τη βάση. Κάθε 
τόσο, ακόμη και σήμερα, αγχώνομαι όταν κάποιος κυνηγάει 
κάτι που μοιάζει να αποδίδει απίστευτα καλά, τουλάχιστον 
κατά την άποψή του. Αισθάνομαι καλύτερα όταν κυνηγούν 
την αναπόφευκτη περίοδο αρνητικών αποδόσεων. Δεν είναι 
ότι απολαμβάνω τον πόνο των άλλων. Δεν είμαι κακόβουλος. 
Απλά με κάνει να συνειδητοποιώ ότι κανένας δεν ξέρει προς 
τα πού ακριβώς θα μετακινηθεί η αγορά. Ενισχύει επίσης την 
πεποίθησή μου ότι πρέπει να εμμένω σε κάτι απλό.  

TRADERS :́ Υπάρχει κάτι που θα μπορούσατε να 
μοιραστείτε που θα βοηθούσε τους αναγνώστες να 
γίνουν πιο πετυχημένοι; 

οποίες τους σύστησα, αλλά χάνουν τη μια ή τις δυο ιδιαίτερα 
κερδοφόρες συναλλαγές που θα τους απέφεραν συνολικό 
κέρδος. Επίσης, τα πολλά χρήματα έρχονται συχνά σε μικρά 
χρονικά διαστήματα, τα οποία ακολουθούνται συνήθως από 
μια μακρά νεκρή περίοδο. Οι άνθρωποι χάνουν την καλή 
ευκαιρία και στη συνέχεια τα παρατάνε λόγω των κακών. 
Επ’ ευκαιρία, αυτό συμβαίνει με όλες τις μεθοδολογίες. 
Θα υπάρξουν καλές και κακές στιγμές. Οι περισσότεροι τα 
παρατάνε στις χειρότερες στιγμές. Ή, ακόμα χειρότερα, 
αφήνουν τις καλές στιγμές να επηρεάσουν τη σκέψη τους με 
αποτέλεσμα να ρισκάρουν πάρα πολλά και να τα χάνουν όλα. 
Οι καλύτεροι πελάτες μου έρχονται κατά τη διάρκεια όχι και 
τόσο καλών συνθηκών και έχουν μέτριες αποδόσεις. Έπειτα, 
όταν εμφανίζεται η επόμενη μεγάλη τάση, τα πηγαίνουν 
περίφημα αλλά ξέρουν ότι πρέπει να ελέγχουν το ρίσκο 
επειδή έχουν ήδη βιώσει νεκρές περιόδους.
Τέλος, ο έλεγχος των συναισθημάτων είναι σημαντικός. 
Πρέπει να μάθεις πώς να διατηρείς τον έλεγχο σου όταν οι 
υπόλοιποι τον έχουν χάσει. Δεν μπορείς να πετύχεις κάτι 
όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες ευκαιρίες. Η εφαρμογή 
υγιούς διαχείρισης χρημάτων και η πλήρης κατανόηση της 
μεθοδολογίας - καλής ή κακής – βοηθάνε πολύ στον έλεγχο 
των συναισθημάτων.

TRADERS :́ Μπορούμε να δούμε πώς μπορεί να 
λειτουργήσει και να είναι χρήσιμο 
αυτό το είδος στρατηγικής εφόσον 
εφαρμοστεί με συνέπεια; Όπως 
γνωρίζετε, όλοι οι καλοί επενδυτές 
αφιερώνουν πολύ χρόνο και κόπο 
στη βελτίωση και τη μείωση των 
λαθών. Πώς εξελίχθηκε και πώς 
βελτιώθηκε η μέθοδός σας με το 
πέρασμα του χρόνου;
Landry: Έχω γίνει όλο και περισσότερο 
εκλεκτικός, μερικές φορές εις βάρος 
μου. Παλιά, ήθελα να είμαι συνέχεια 
μέσα στην αγορά. Έχω μάθει ότι είναι 
πολύ καλύτερα να αφήνεις την αγορά 
να δώσει τα κατάλληλα σημάδια 
προτού εισέλθεις. Πλέον, έχω την τάση 
να εκτελώ συναλλαγές μόνο όταν δε 
μπορώ να βρίσκομαι εκτός αγοράς 
γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Με 
το πέρασμα του χρόνου έμαθα επίσης 
ότι τα πολλά λεφτά βρίσκονται στις πιο 
μακροπρόθεσμες τάσεις. Πιστεύω ότι η 
βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη 
προσέγγισή μου, μου επιτρέπει να 
παίρνω το καλύτερο και από τους δυο 

Μόλις επιτευχθεί ο αρχικός στόχος κέρδους, το stop μετακυλίεται πιο χαλαρά. Το 
βραχυπρόθεσμο stop τύπου «συναλλαγής swing» 1-4 χαλαρώνεται σε 4-9. 

Πηγή: «The Layman’s Guide To Trading Stocks» του Dave Landry 

Δ3) Βασική διαχείριση χρημάτων και θέσης 
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Landry: Το 1999 άρχισα να σχεδιάζω μεγάλα μπλε ανοδικά 
βέλη στο διάγραμμα. Έλαβα ένα μήνυμα από κάποιον που 
είχε πολύ μεγάλη θέση ανοικτής πώλησης (short) σε μια 
αγορά που ανέβαινε ολοταχώς. Μπέρδεψε το ζήτημα με 
γεγονότα μπολιάζοντας τη συναλλαγή με λογική. Εάν μια 
αγορά ανεβαίνει, πρέπει είτε να ακολουθήσεις είτε να βγεις 
από τη μέση. Τέλος πάντων, είπε κάποιες βαριές κουβέντες 
και με αποκάλεσε «βλάκα που παρακολουθεί τάσεις». Το 
όνομα έμεινε. Το τύπωσα σε μπλουζάκια και κουμπιά. Αν και 
πρόκειται για αστεϊσμό, αποτελεί μια σταθερή υπενθύμιση για 
να σχεδιάζω τα μεγάλα μπλε βέλη μου και να μην προσπαθώ 
να φανώ εξυπνότερος από την αγορά. Εάν ανεβαίνει, πρέπει 
να είμαι σε θέση αγοράς. Εάν πηγαίνει προς τα κάτω, πρέπει 
να είμαι σε θέση πώλησης.  

TRADERS :́ Γιατί είναι μπλε τα βέλη; 
Landry: Το πρόγραμμα χρωματισμού που χρησιμοποιώ 
προκαθόρισε τότε το μπλε χρώμα ως χρώμα βάσης. Από τότε 
έχω γίνει γνωστός ως ο τύπος που σχεδιάζει τα μεγάλα μπλε 
βέλη. Αυτό με ενέπνευσε να ονομάσω την νέα μου εταιρεία 
παραγωγής βίντεο «bigbluearrowproductions.com».  

TRADERS :́ Ανακαλ ατε ποτέ ποιος ήταν εκείνος 
που σας αποκάλεσε βλάκα που παρακολουθεί τάσεις;
Landry: Έχω μια αρκετά καλή ιδέα. Ήταν κάποιος που έπρεπε 
να αντιδράσει καλύτερα από το να τα βάλει με την τάση.  

TRADERS :́ είτε μας μερικά από τα μαθήματα ή τους 
κανόνες σας που πιστε ετε θα ήταν 
χρήσιμα για τους επενδυτές.
Landry: Να στοιχηματίζετε με βάση τη 
λογική. Ανεξάρτητα από το πόσο καλό 
μοιάζει ένα στήσιμο, υπάρχει πάντα 
η πιθανότητα να κάνετε λάθος. Μην 
τα βάζετε με τις τάσεις. Να εκτελείτε 
συναλλαγές μόνο όταν πιστεύετε 
ότι έχετε πλεονέκτημα. Ιδανικά, 
αυτό σημαίνει ότι η αγορά, οι κλάδοι 
και η μετοχή παρουσιάζουν τάση. 
Συνειδητοποιήστε ότι το να γνωρίζετε 
πότε δεν πρέπει να εκτελέσετε μια 
συναλλαγή είναι το ίδιο σημαντικό με 
το να γνωρίζετε πότε πρέπει. Συχνά 
αστειεύομαι ότι είμαστε περισσότερο 
δούλοι της υπομονής παρά της 
συναλλαγής.

TRADERS :́  καμπ λη εκμάθησης 
για επιτυχείς συναλλαγές 
είναι μεγάλη και ακριβή για 

Landry: Η διάρκεια στο χρόνο είναι καθοριστική. Εάν 
μπορείς να παραμείνεις στο παιχνίδι για αρκετό καιρό, θα 
τα καταφέρεις. Αυτό το πετυχαίνεις με το να ακολουθείς 
το πλάνο σου και με τρία ακόμη πράγματα: διαχείριση 
χρημάτων, διαχείριση χρημάτων, διαχείριση χρημάτων. 
Τα υψηλά είναι υψηλά και τα χαμηλά είναι χαμηλά. Η 
ισορροπία είναι το κλειδί. Δεν μπορείς να αφήνεις τα 
μυαλά σου να παίρνουν αέρα στις καλές περιόδους και δεν 
μπορείς να πέφτεις σε κατάθλιψη στις κακές περιόδους. 
Οι καλές περίοδοι ακολουθούν τις κακές αλλά, δυστυχώς, 
ισχύει και το αντίθετο. Οι συναλλαγές με βάση τη δυναμική 
είναι απρόβλεπτες.  Για ένα διάστημα βγάζεις χρήματα και 
μετά έχεις απώλειες. 

Οι αρχάριοι επενδυτές που αρχίζουν να με ακολουθούν 
κατά τη διάρκεια καλών περιόδων, νομίζουν ότι είμαι ο 
Παντοδύναμος. Και το χειρότερο είναι ότι νομίζουν το ίδιο 
και για τον εαυτό τους. Αρχίζουν να γίνονται απρόσεκτοι, 
ρισκάρουν πολλά και προσπαθούν να ξεγελάσουν το 
σύστημα. Από την άλλη, αρχάριοι που με ακολουθούν σε 
όχι και τόσο ιδανικές συνθήκες νομίζουν ότι είμαι ανόητος. 
Ίσως να αναρωτιούνται αν βγάζω καθόλου χρήματα. Τα 
παρατάνε αμέσως πριν αναπτυχθούν οι επόμενες μεγάλες 
τάσεις.

TRADERS :́ ιλώντας για ανόητους  πρέπει να σας 
ρωτήσουμε. Αναφέρετε περιστασιακά τον εαυτό 
σας ως βλάκα που παρακολουθεί τάσεις . Γιατί 
αναφέρεστε στον εαυτό σας τόσο υποτιμητικά; 

Προσέξτε ότι στην τάση της Celldex Therapeutics, μια γραμμή που είναι τραβηγμένη δια 
μέσου των στηλών διασχίζει τις περισσότερες στήλες. 

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ4) Συναλλαγή εμμονής
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τους περισσότερους. Μπορείτε να μας πείτε πώς 
πλοηγηθήκατε σε αυτήν την καμπύλη με επιτυχία; 
Landry: Δεν ήταν διαφορετικά για εμένα. Ξόδεψα έναν τόνο 
σε εκπαιδευτική ύλη και πολύ περισσότερο στις πραγματικές 
αγορές. Μου πήρε χρόνια για να καταλήξω στην απλή 
προσέγγισή μου. Υπό καλές συνθήκες, ένας αρχάριος 
μπορεί να πάρει τις μεθόδους μου και να τα πάει εξαιρετικά 
καλά. Ωστόσο, η ανθρώπινη φύση δείχνει κάποια στιγμή την 
άσχημη πλευρά της. Εάν οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι 
ιδανικές, οι άνθρωποι προσπαθούν να φανούν εξυπνότεροι 
του συστήματος. Ψάχνουν τρόπους για να προβλέψουν την 
αρχή και το τέλος της τάσης. Αρχίζουν να ρισκάρουν πάρα 
πολλά. Κι όταν φτάσει η πρώτη αναπόφευκτη περίοδος 
απωλειών, ψάχνουν για νέες μεθοδολογίες επειδή πιστεύουν 
ότι η παρακολούθηση τάσης δεν είναι πλέον αποδοτική. 
Αρχίζουν να συναλλάσσονται βάσει ευμετάβλητων 
συστημάτων, χρησιμοποιώντας πολλούς δείκτες κοκ. 
Καταλήγουν να βρίσκονται μονίμως εκτός φάσης. Έπειτα 
από δέκα χρόνια επιστρέφουν σε μια απλή προσέγγιση. Και 
πάλι, οι αγαπημένοι μου πελάτες είναι εκείνοι που δοκιμάζουν 
τις μεθόδους μου, επιδίδονται σε ένα κυνήγι μαγισσών και 
έπειτα επιστρέφουν σε μένα μετά από πολλά χρόνια.  

TRADERS :́ Τι θα συμβουλεύατε σε κάποιον που μόλις 
τώρα ξεκινάει τις συναλλαγές;
Landry: Ξεκίνα με περιορισμένο άνοιγμα και ανέβα 
σταδιακά. Οι αγορές θα είναι πάντα εκεί. Στο μέλλον θα 
είσαι εξυπνότερος. Εκτέλεσε δοκιμαστικές συναλλαγές έως 
ότου γίνουν επιτυχείς. Επ’ ευκαιρία, ποτέ δεν συνάντησα 
επενδυτή που σε δοκιμαστική περίοδο να μην είναι επιτυχής. 
Άρα, η ψυχολογία των συναλλαγών είναι επίσης σημαντική. 
Μόλις πεισθείς ότι έχεις μια βιώσιμη μεθοδολογία, ξεκίνα 
σιγά σιγά τις συναλλαγές με πραγματικά χρήματα. Μόνο 
τότε θα μάθεις για όλες τις ψυχολογικές παγίδες. Επίσης, 
πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός ώστε να μην συγχέεις το 
μυαλό με μια ανοδική ή μια καθοδική αγορά. Μελέτησε σε 
πρώιμο στάδιο τη διαχείριση χρημάτων τουλάχιστον το ίδιο 
καλά με τις αγορές. Ίσως το καλύτερο που θα μπορούσες 
να κάνεις είναι να πάρεις μόνο ένα μοτίβο και να γίνεις 
καλός σε αυτό. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι 
που δεν είναι επιτυχείς με ένα βιώσιμο μοτίβο πιστεύουν 
ότι θα είναι επιτυχείς με δέκα! Επίσης, δώσε στον εαυτό 
σου κάποιο χρόνο. Δεν έγινες γιατρός, δικηγόρος ή 
μηχανικός μέσα σε μια νύχτα. Οι εκτελέσεις συναλλαγών 
δεν διαφέρουν.

Διαχείριση κινδύνου και χρημάτων –  
τα θεμέλια της επιτυχίας στις συναλλαγές  
Στο εισαγωγικό άρθρο μας, θα ερευνήσουμε τρόπους για να 
αποφεύγουμε επαγγελματικά τις μεγάλες απώλειες και να 
ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο εκτεταμένων περιόδων με απώλειες. 
Επιπλέον, θα εξηγήσουμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε έξυπνα 
το μέγεθος θέσης, καθώς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 
επίτευξη μακροπρόθεσμης επιτυχίας στις αγορές.

Συνέντευξη - Jens Rabe
Σε προηγούμενο τεύχος δημοσιεύσαμε ένα εισαγωγικό 
άρθρο του Jens Rabe της r2fag.com σχετικό με συναλλαγές 
δικαιωμάτων προαίρεσης. Ο Marko Graenitz του πήρε 
συνέντευξη στο γραφείο εκτέλεσης των συναλλαγών του. Θα 
λάβετε πληροφορίες για το πώς κατόρθωσε να μετατοπίσει 
την καριέρα του από τις πωλήσεις ασφαλειών στις 
επαγγελματικές πωλήσεις δικαιωμάτων προαίρεσης.

Επισκόπηση του επόμενου τεύχους 

εισαγωγικό άρθρο Άνθρωποι

http://r2fag.com/
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Ο ειδικός των κύριων αναδυόμενων αγορών  

Mark Mobius
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Ο Mark Mobius, Ph.D., είναι εκτελεστικός πρόεδρος της Templeton Emerging Markets Group. Αυτήν την 
περίοδο διευθύνει την ερευνητική ομάδα Templeton που έχει βάσεις σε 18 γραφεία αναδυόμενων αγορών 
ανά τον κόσμο και διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια αναδυόμενων αγορών. Ο Δρ. Mobius επενδύει σε παγκόσμιες 
αναδυόμενες αγορές για περισσότερο από 40 έτη και έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία από τη βιομηχανία, 
συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας του ως ενός εκ των «50 ατόμων με την ισχυρότερη επίδραση» από 
το περιοδικό Bloomberg Markets Magazine το 2011, ενός εκ των «δέκα κορυφαίων διαχειριστών χρημάτων 
του 20ου αιώνα» σύμφωνα με μια έρευνα της ομάδας Carson το 1999, και «νούμερο 1 fund των παγκόσμιων 
αναδυόμενων αγορών» σύμφωνα με μια έρευνα του Reuters το 1998. Έχοντας επισκεφτεί εκατοντάδες χώρες και 
χιλιάδες επιχειρήσεις, διαθέτει εδραιωμένη αντίληψη για τον κόσμο των επενδύσεων και επηρεάζει την πορεία 
δισεκατομμυρίων επενδυόμενων δολαρίων. Ο Mark Mobius έχει γράψει διάφορα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων 
των «Trading with China», «Passport to Profits», «The Investor’s Guide to Emerging Markets» και «Equities – An 
Introduction to the Core Concepts». Ο Δρ. Mobius έχει αποκτήσει πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους από 
το πανεπιστήμιο της Βοστώνης, καθώς και ένα διδακτορικό στα οικονομικά και τις πολιτικές επιστήμες από το 
ινστιτούτο τεχνολογίας της Μασαχουσέτης.

» TRADERS :́ Πότε ακούσατε για πρώτη φορά για 
τις αγορές και τις συναλλαγές; Πότε αποφασίσατε 
να ακολουθήσετε σταδιοδρομία επενδυτή και, 
ακολούθως, να εστιάσετε στις αναδυόμενες αγορές; 
Mobius: Εάν ανατρέξουμε στην πραγματική αρχή θα 
πρέπει να ανακαλέσω τις επενδύσεις που έκανε ο πατέρας 
μου κατά τη δεκαετία του '50 σε δύο αξιοσημείωτες αλλά 
καταστρεπτικές εταιρείες: τις Cudahy Packing και Johns-
Manville (θυμάστε τις ευθύνες για τον ασβέστη;). Και οι 
δύο εταιρείες οδήγησαν την οικογένειά μου σε απώλειες, 
γεγονός που μου πρόσφερε γνώσεις για τους κινδύνους 
που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές του χρηματιστηρίου. 
Πολύ αργότερα, όταν έγραφα τη διατριβή μου για το 
ινστιτούτο τεχνολογίας της Μασαχουσέτης με αντικείμενο 
τους δορυφόρους επικοινωνίας, πήρα την πρώτη γεύση 
σημαντικών αποδόσεων από το 
χρηματιστήριο. Μελετούσα τόσο 
τις τεχνικές όσο και τις πολιτικές 
πτυχές των δορυφόρων επικοινωνίας 
και κατέληξα να κάνω αίτηση για 
τις πρώτες συνδρομές μεριδίων 
της εταιρίας Communications 
Satellite Corporation το 1964. 
Πραγματοποίησα ένα κέρδος και 
έκτοτε κόλλησα. Από τη στιγμή που 
έγινα μέλος μιας βρετανικής εταιρείας 
μπρόκερ στο Χονγκ Κονγκ, της 
Vickers da Costa, αναμίχθηκα στη 
βιομηχανία οικονομικών υπηρεσιών 
εκ των έσω. Εκείνη την περίοδο 
ερευνούσα εταιρείες στην Ασία. 
Έπειτα, στις αρχές της δεκαετίας του 
’80 μετακόμισα στο Ταϊβάν για να 
ανοίξω τα γραφεία της Vickers στην 

Ταϊπέι και στη συνέχεια κλήθηκα να γίνω Πρόεδρος της 
International Investment Trust, της κοινοπραξίας μεταξύ 
των Vickers, Citibank, Lazard, Flemings και διάφορων 
ταϊβανέζικων τραπεζών. Εκείνη η εταιρεία ξεκίνησε το 
πρώτο επενδυτικό fund για ξένους επενδυτές στη Ταϊβάν, 
το Taiwan ROC Fund. Έπειτα δημιουργήσαμε σε εκείνη 
την χώρα το πρώτο ανοικτό δημόσιο fund αμοιβαίων 
κεφαλαίων. Το 1987, ο μακαρίτης Sir John Templeton με 
προσκάλεσε στον οργανισμό του για να ξεκινήσουμε το 
πρώτο fund αναδυόμενων αγορών, το Templeton Emerging 
Markets Fund, το οποίο υφίσταται έως σήμερα.

TRADERS’: Πώς καταλήξατε στην άποψη ότι οι 
αναδυόμενες αγορές θα προσφέρουν εξαιρετικές 
ευκαιρίες; 

Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει την απόδοση του fund από το 1989 (σκούρα μπλε γραμμή 
= καθαρή αξία προϊόντων. Πράσινη γραμμή = τιμή). Σε σύγκριση με την MSCI Emerging 
Markets (γαλάζια γραμμή), μακροπρόθεσμα, το fund απέδωσε καλύτερα. Ωστόσο, η 
απόδοση του fund δεν ήταν καλύτερη της συγκρινόμενης σε περιόδους κρίσης, όπως ήταν 
η ασιατική κρίση του 1998 ή το κραχ του 2008. Μακροπρόθεσμα, αυτές οι οπισθοχωρήσεις 
θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν στις ακόλουθες ανοδικές αγορές.

Πηγή: www.franklintempleton.de

Δ1) Απόδοση της Templeton Emerging Markets Fund 

http://www.franklintempleton.de/
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Mobius: Ανέκαθεν ενδιαφερόμουν για τις αναδυόμενες 
χώρες. Άρχισα να ταξιδεύω στην Ασία στη δεκαετία του '60. 
Σπούδασα στην Ιαπωνία όταν ακόμα ήταν μια αναδυόμενη 
αγορά. Έχοντας υπάρξει μάρτυρας της εκεί ανάπτυξης, 
πιστεύω στη μελλοντική ανάπτυξη και άλλων αναδυόμενων 
χωρών.  

TRADERS’: Τι έπρεπε να υπερνικήσετε, ή να 
ξεπεράσετε, προκειμένου να γίνετε επιτυχής; Έπρεπε 
να «πληρώσετε κάποιο τίμημα»;
Mobius: Δεν μου αρέσει να αναγνωρίζω τον εαυτό μου ως 
πετυχημένο επενδυτή καθώς συνεχώς προσπαθούμε να 
κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους επενδυτές μας και 
η κάθε μέρα, η κάθε εβδομάδα, ο κάθε μήνας και το κάθε 
έτος αποτελούν μια νέα πρόκληση για να διατηρήσουμε 
την επιτυχία μας. Έως τώρα, η επιτυχία μας έχει βασιστεί 
σε μια ταπεινή προσέγγιση όπου αναγνωρίζουμε ότι δεν 
ξέρουμε τα πάντα και ότι πρέπει πάντα να έχουμε ανοικτό 
μυαλό για να μαθαίνουμε όλο και περισσότερα. Η επιτυχία 
στις επενδύσεις είναι αποτέλεσμα διαρκούς εκμάθησης 
και της διατήρησης ενός ανοικτού μυαλού. Δε νομίζω ότι 
χρειάστηκε να πληρώσω κάποιο τίμημα, δεδομένου ότι 
αγαπώ τη δουλειά μου και ήμουν αρκετά τυχερός ώστε να 
αποτελώ μέλος μιας σπουδαίας ομάδας, εδώ, στην Franklin 
Templeton.  

TRADERS’: Πώς διαφέρουν οι επενδύσεις στις χώρες 
που έχετε επισκεφθεί και τι είναι αυτό που ψάχνετε ως 
σημάδια επενδυτικού κλίματος όταν επισκέπτεστε νέα 
μέρη;
Mobius: Η προσωπική μου θεωρία είναι ότι οι χώρες που 
διευκολύνουν την είσοδο των επισκεπτών σε αυτές τείνουν να 

είναι φιλικές στις ξένες επενδύσεις. Όποτε επισκέπτομαι μια 
νέα χώρα, το ραντάρ μου ενεργοποιείται με το που κατεβαίνω 
από το αεροπλάνο και περνάω από τον έλεγχο. Τα σήματα 
που λαμβάνω εντείνονται καθώς διασχίζω την πόλη, φτάνω 
στο ξενοδοχείο, συζητώ με οδηγούς ταξί, περπατάω στη 
γειτονιά και συνομιλώ με το προσωπικό των καταστημάτων. 
Η κατάσταση των υποδομών αποτελεί συχνά σημάδι της 
οικονομικής επάρκειας.

TRADERS’: Είστε, πιθανώς, ένας από τους πιό 
τακτικούς ταξιδιώτες στον κόσμο, έχοντας επισκεφτεί 
εκατοντάδες χώρες και χιλιάδες εταιρείες. Στο μπλογκ 
σας αναφέρετε ότι έχετε καλύψει 30 εκατομμύρια 
μίλια πτήσεων, το οποίο ισοδυναμεί με απόσταση 
1000 φορές μεγαλύτερη από το γύρο του κόσμου (ή 
είναι ίση με 60 φορές την απόσταση από το φεγγάρι 
στη γη, μετ’ επιστροφής) – το οποίο είναι απλά 
απίστευτο! Πώς αυτή η τεράστια εμπειρία σάς βοηθά 
να βρίσκετε και να αξιολογείτε επενδυτικές ευκαιρίες; 
Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε, τι είναι αυτό 
που ψάχνετε;
Mobius: Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να ταξιδεύεις 
επειδή το να παίρνεις συνέντευξη από τη διαχείριση και 
να πραγματοποιείς επιτόπιους ελέγχους είναι απαραίτητο 
για να κατανοήσεις και να αξιολογήσεις κατάλληλα 
οποιαδήποτε εταιρεία προτού προβείς σε κάποια 
επένδυση. Επίσης, το ταξίδι και η επίσκεψη επί τόπου 
βοηθούν στη διατήρηση μιας ανεξάρτητης και κριτικής 
οπτικής. Εργάζομαι πάντα σε συνεργασία με τα μέλη της 
ομάδας μου έτσι ώστε μεγάλο μέρος της δουλειάς και της 
προετοιμασίας να έχει ήδη γίνει και επικαιροποιηθεί προτού 
έρθουμε σε επαφή με τη διαχείριση ή/και επιθεωρήσουμε 

Αυτός είναι ένας πολύ ενδιαφέρων πίνακας που δείχνει πώς οι αγορές τείνουν να ανεβαίνουν πολύ περισσότερο σε αγορές με ανοδική 
τάση από ότι σε αγορές με καθοδική τάση. Δείχνει επίσης ότι οι ανοδικές αγορές, κατά μέσο όρο, διαρκούν περισσότερο από τις καθοδικές. 
Οι ανοδικές και οι καθοδικές αγορές βασίζονται σε αλλαγές 30% του δείκτη MSCI EM. Ο μέσος όρος δεν λαμβάνει υπόψη του τις τρέχουσες 
ανοδικές τιμές. 

Πηγή: FactSet 

ανοδικές αγορές καθοδικές αγορές 

ημερομηνίες % αύξηση # μηνών ημερομηνίες % αύξηση # μηνών 

άνοδος 01/88 - 08/97 619% 116 πτώση 08/97 - 09/98 -56% 13

άνοδος 09/98 - 04/00 114% 19 πτώση 04/00 - 10/01 -49% 17

άνοδος 10/01 - 11/07 537% 73 πτώση 11/07 - 10/08 -65% 12

άνοδος 10/08 -

μέσος όρος 423% 69 -57% 14

T1) Ανοδικές αγορές έναντι καθοδικών 
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το εργοστάσιο, την αποθήκη εμπορευμάτων κλπ. Αυτή η 
άμεση και από πρώτο χέρι προσέγγιση παρέχει το όφελος 
μιας έγκαιρης κατανόησης (τόσο των ευκαιριών όσο και 
των παγίδων) των μετοχών των αναδυόμενων αγορών τις 
οποίες καλύπτουμε για τα κεφάλαια που διαχειριζόμαστε. 
Αυτή η κατανόηση και πληροφόρηση δεν μπορούν να 
αποκτηθούν εξ’ αποστάσεως, πίσω από ένα μεγάλο και 
ακριβό γραφείο στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη ή οπουδήποτε 
μπορεί κανείς να κάθεται άνετα και να μελετά εκθέσεις 
τρίτων. Ο διαχειριστής κεφαλαίων πρέπει να κάνει τον 
κόπο να επισκεφθεί αυτές τις αναδυόμενες αγορές και να 
τις ερευνήσει ο ίδιος.  

Στόχος μας είναι ο προσδιορισμός εκείνων των 
εταιρειών που πουλούν με πολύ μεγάλη έκπτωση στη 
μελλοντική εσωτερική αξία, κάτι που με την πάροδο του 
χρόνου μπορεί να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή απόδοση 
τιμής μεριδίου. Ο βασικός παράγοντας της ανάλυσής μας 
είναι το τρέχον επίπεδο τιμών μιας εταιρείας σε σχέση με 
τη μακροπρόθεσμη δυναμική των κερδών της. Ψάχνουμε 
για ευκαιρίες επένδυσης σε υποτιμημένες εταιρείες που 
χαρακτηρίζονται γενικά από πεπειραμένη ανεξάρτητη 
διαχείριση, θετική ροή μετρητών και αύξηση κερδών, 
καλά τροφοδοτημένους ισολογισμούς με βιώσιμη δομή 
κεφαλαίων και μια υγιή απόδοση μερισμάτων.

TRADERS’: Τι το ιδιαίτερο έχουν οι αναδυόμενες 
αγορές όταν εξετάζουμε έννοιες όπως BRIC και Next 
11; Επίσης, τι είδους ρόλο παίζει η πρόσφατη καθοδική 
μετατόπιση στις τιμές των εμπορευμάτων για την 
προοπτική των αναδυόμενων αγορών; 
Mobius: Οι αναδυόμενες αγορές (Emerging Markets 
- EM) είναι ιδιαίτερες για διάφορους λόγους αλλά ο 
σημαντικότερος μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη: 
Ανάπτυξη. Οι αναδυόμενες αγορές αναπτύσσονται με έναν 

πολύ γρηγορότερο ρυθμό σε σχέση με τις αναπτυγμένες 
αγορές και, συνεπώς, δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες για 
τους επενδυτές. Η έννοια BRIC ήταν εύκολα αντιληπτή και 
κατανοητή για τους επενδυτές - μόνο τέσσερις χώρες - όλες 
μεγάλες - και όλες τους να αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο 
μέρος της κεφαλαιοποίησης των αναδυόμενων αγορών. 
Εντούτοις, είναι περιορισμένη καθώς δεν προσφέρει 
το πεδίο και την ποικιλία της έννοιας των παγκόσμιων 
αναδυόμενων αγορών. Την έννοια του «Next 11», ξεχάστε 
την.

Όσον αφορά στις τιμές των εμπορευμάτων, όπως με 
όλα τα πράγματα στις παγκόσμιες αγορές, υπάρχει μια 
φωτεινή και μια σκοτεινή πλευρά. Για πολλές χώρες EM, οι 
χαμηλότερες τιμές εμπορευμάτων αποτελούν μια εξαιρετική 
ανάπτυξη. Εάν πάρουμε τις δύο μεγαλύτερες αναδυόμενες 
αγορές, την Ινδία και την Κίνα, είναι καθαροί εισαγωγείς 
πετρελαίου και ενός μεγάλου πλήθους εμπορευμάτων. 
Σε αυτές τις χώρες, οι χαμηλότερες τιμές αποτελούν κάτι 
ιδιαίτερα θετικό που θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξή 
τους.  

TRADERS’: Μόλις αποκτήσετε μια θέση, ποιούς 
παράγοντες λαμβάνετε υπόψη προκειμένου να 
διαχειριστείτε τη συναλλαγή ως προς την αύξηση ή τη 
μείωση του μεγέθους θέσης; 
Mobius: Αξιολογούμε αξιόγραφα με επενδυτικό ορίζοντα 
πενταετίας και αυξάνουμε ή μειώνουμε το μέγεθος θέσης σε 
περίπτωση αλλαγών στα θεμελιώδη της εταιρείας ή βάσει 
των προβλέψεών μας. Βραχυπρόθεσμες περίοδοι ακραίας 
ευφορίας ή αρνητικού κλίματος στην αγορά, που μπορεί να 
οδηγήσουν στην υπερεκτίμηση ή την υποεκτίμηση της τιμής 
της μετοχής μιας εταιρείας σε σχέση με τη αντικειμενική αξία 
της, έχουν επίσης προσφέρει ελκυστικές ευκαιρίες επένδυσης 
για μακροπρόθεσμους επενδυτές σαν κι εμάς.

Το 1987, ο μακαρίτης Sir John Templeton με 
προσκάλεσε στον οργανισμό του για να ξεκινήσουμε 

το πρώτο fund αναδυόμενων αγορών
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TRADERS’: Ποια γεγονότα σάς οδηγούν στην 
απόφαση να πουλήσετε τελικά μια θέση; 
Mobius: Οι μετοχές πωλούνται εάν 

1. αλλάξουν τα θεμελιώδη, 
2.  επιτευχθούν όρια τιμών, 
3.  βρούμε καλύτερη αξία σε μια άλλη εταιρεία κάπου αλλού. 

 
TRADERS’: Ποια εμπειρία ή ιστορία από το παρελθόν, 
από την οποία έχετε διδαχθεί πολλά, θεωρείτε 
εξαιρετική και θα θέλατε να τη μοιραστείτε μαζί μας;
Mobius: Όταν έψαχνα για δουλειά αφότου αποφοίτησα, 
άρχισα να έρχομαι σε επαφή με άλλους αποφοίτους του 
κολλεγίου, οι οποίοι εργαζόντουσαν. Δεν τους ζητούσα 
δουλειά αλλά συμβουλές για το πώς να χτίσω μια 
σταδιοδρομία. Ήταν όλοι τους φιλικοί και οι συμβουλές τους 
με ωφέλησαν ιδιαίτερα. Ένας σύμβουλος που επισκέφτηκα 
είχε μια πλακέτα στο γραφείο του που δεν θα την ξεχάσω 
ποτέ και μου εξήγησε την επιτυχία της πολύ επιτυχούς 
εταιρείας του. Στην πλακέτα αναγραφόταν: «Δεν υπάρχουν 
όρια στο πού μπορείς να φτάσεις εφ' όσον δεν σε ενοχλεί 
ποιός δέχεται τα εύσημα». Με έναν σύντομο τρόπο, εξέφραζε 
την πιό στοιχειώδη αλήθεια: Η επιτυχία σου εξαρτάται από 
την επιτυχία άλλων ανθρώπων γύρω σου και βοηθώντας 
τους να πετύχουν, πετυχαίνεις κι εσύ.

TRADERS’: Όλοι οι επενδυτές κάνουν λάθη 
από καιρό σε καιρό, τουλάχιστον εξετάζοντας 
τα πράγματα αναδρομικά. Πολλοί επενδυτές 
ωστόσο δυσκολεύονται να παραδεχτούν τα λάθη 
τους. Εντούτοις, τα λάθη αποτελούν συγχρόνως 
τη μοναδική πηγή εκμάθησης προκειμένου να 
εξελιχθείς και να γίνεις καλύτερος. Μπορείτε να μας 
περιγράψετε μια κατάσταση όπου κάνατε λάθος; Πώς 

χειριστήκατε την κατάσταση και τι μάθατε από εκείνη 
την εμπειρία; 
Mobius: Ήταν το να αγοράζω πολύ νωρίς και να πουλάω 
πολύ νωρίς. Είναι πάντα καλύτερα να είναι κανείς 
υπομονετικός και να περιμένει την καλύτερη στιγμή, όταν 
η διάθεση είναι όσο χειρότερη γίνεται. Εφόσον αγοράσεις, 
το καλύτερο είναι να το διατηρήσεις, εάν τα θεμελιώδη της 
επένδυσης είναι θεμιτά.

TRADERS’: Θυμάστε κάποιες εξαιρετικές συναλλαγές 
ή συνθήκες της αγοράς κατά το παρελθόν που σας 
απέφεραν ράλι κερδών ή απωλειών; Τι ήταν αυτό που 
έκανε τις συναλλαγές ή τις συνθήκες εξαιρετικές κατά 
τη γνώμη σας;
Mobius: Μια από τις καλύτερες επενδύσεις κατά τα τελευταία 
χρόνια ήταν σε μια κινεζική εταιρεία παραγωγής αιολικής 
ενέργειας. Με αυτή τη μετοχή κερδίσαμε 17 φορές το αρχικό 
κεφάλαιό μας. Άρα, θα έλεγα ότι ήταν μια από τις καλύτερες.  

TRADERS’: Τι συστήνετε στους νέους επενδυτές για 
να ξεκινήσουν; 
Mobius: Οι επενδυτές πρέπει πάντα να είναι σε ένα 
διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που να το διαχειρίζονται 
ικανοί και αφοσιωμένοι διαχειριστές κεφαλαίων. Δεν υπάρχει 
κανένα συγκεκριμένο εγχειρίδιο, καθώς η διαδικασία είναι 
πολυσύνθετη. Απαιτείται αδιάκοπη προσοχή και ένα μεγάλο 
προσωπικό για να παρακολουθεί τις επενδύσεις, κάτι που 
δεν μπορούν να κάνουν μεμονωμένοι επενδυτές. Πέντε 
συμβουλές για την επιλογή του κατάλληλου διαχειριστή θα 
ήταν οι εξής. Βρείτε έναν διαχειριστή που:

1.  είναι οικονομικά εύρωστος και αξιόπιστος, 
2.  διαθέτει ένα προσωπικό από αφοσιωμένους και 

έμπειρους διαχειριστές, 

Στόχος μας είναι ο προσδιορισμός εκείνων 
των εταιρειών που πουλούν με πολύ μεγάλη 

έκπτωση στη μελλοντική εσωτερική αξία

http://www.traders-mag.gr/
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3.  έχει μια λειτουργική διοίκηση που είναι ικανή να 
διαχειρίζεται σύνθετες και πολυάριθμες συναλλαγές, 

4.  είναι ανεξάρτητος και ασχολείται μόνο με τη διαχείριση 
χρημάτων, 

5.  έχει ένα θετικό, μακροπρόθεσμο ιστορικό επενδυτικών 
επιτυχιών.  

TRADERS’: Δείχνετε να διαθέτετε ένα ιδιαίτερα ισχυρό 
κίνητρο που σας κάνει να ξεπερνάτε κάθε εμπόδιο και 
που σας κράτησε στο παιχνίδι για δεκαετίες, ενώ άλλοι 
κάποια στιγμή τα παράτησαν. Κι αυτό επειδή η αλήθεια 
είναι πως οι επενδύσεις μπορεί να αποτελούν την πιο 
σκληρή δουλειά. Πώς διατηρείτε το κίνητρό σας όταν τα 
πράγματα καταρρέουν, όπως έγινε, πιθανόν, το 2008 ή 
κατά τη διάρκεια της ασιατικής κρίσης του 1998; 
Mobius: Νομίζω ότι έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το να 
είσαι αισιόδοξος και να συμπεριφέρεσαι με τον σωστό τρόπο. 
Η επιθυμία να μαθαίνουμε και να εξερευνούμε διαρκώς και, 
κυρίως, να μη θεωρούμε τίποτα ως δεδομένο, μας επιτρέπει 
να υιοθετούμε μια ταπεινή άποψη και να εξετάζουμε ακόμη 

12 Συνήθειες των
Επιτυχημένων Traders  
Το περιοδικό TRADERS’  σας παρουσιάζει ιδέες, στρατηγικές 
και φιλοσοφίες οι οποίες σας βοηθούν να εξελιχθείτε ως trader. 
Στο επόμενο εισαγωγικό μας άρθρο θα θέλαμε να κάνουμε μια 
επισκόπηση των πιο σημαντικών θεμάτων που έχουμε ακούσει 
από επαγγελματίες επενδυτές/traders μέσω συνεντεύξεων 
και άρθρων. Αυτός ο κατάλογος των συνηθειών είναι πολύ 
πιθανό να βελτιώσει κατ’ επέκταση την δική σας απόδοση στις 
επενδύσεις και το trading.

κ.Οικονομόπουλος Νίκος 
Ο κ.Οικονομόπουλος Νίκος με αρκετά χρόνια θητείας στο 
Χρηματιστήριο ως επαγγελματίας και ως επενδυτής,είναι παράλληλα 
μέλος Δ.Σ. διάφορων Α.Ε. με αντικείμενο την Χρηματαγορά, την 
Πληροφορική,την Ενέργεια,την Διαχείριση Υδάτινων Πόρων και 
το fi nance consulting. Συγγραφέας του βιβλίου ‘’Τα Μυστικά των 
Μετοχών της Σοφοκλέους, έναν οδηγό συμπεριφοράς των μετοχών 
του Χ.Α.,αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Δ. (Σύλλογος Επενδυτών & 
Διαδικτύου),περιγράφει στο επόμενο τεύχος ποιά είναι η συμπεριφορά 
των επενδυτών που ταιριάζει στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.

Επισκόπηση του επόμενου τεύχους 

εισαγωγικό άρθρο Άνθρωποι

και τη μικρότερη και λιγότερο δημοφιλή αγορά με ανοικτό 
μυαλό.

TRADERS’: Η ζωή δεν είναι μόνο δουλειά και χρήματα. 
Όσον αφορά στην ποιότητα ζωής, την ευγένεια των 
ανθρώπων και την όμορφη φύση για εξερεύνηση, ποια 
μέρη θα μας προτείνατε να επισκεφτούμε, ή ακόμα και 
να τα επιλέξουμε ως μόνιμη κατοικία; 
Mobius: Εάν έπρεπε να επιλέξω, θα επέλεγα τη Σιγκαπούρη, 
το Χονγκ Κονγκ και την Οζάκα. Η Σιγκαπούρη είναι ένα 
θαυμάσιο μέρος όπου μπορείς να κάνεις πολλά προς 
κάθε κατεύθυνση, τοπίο, ψώνια κλπ. Το Χονγκ Κονγκ είναι 
τολμηρό και συναρπαστικό, με απίστευτη ενέργεια. Η Οζάκα 
είναι η επιχειρηματική καρδιά της Ιαπωνίας με πιο πρακτική 
όψη από το Τόκιο, το οποίο είναι το διοικητικό κέντρο της 
χώρας. Επιπλέον, κοντά στην Οζάκα βρίσκονται το Κιότο και 
το Κόουμπ, οπότε μπορεί κανείς να δει διάφορα μέρη. «

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τον 
Marko Graenitz 

εισαγωγικό άρθρο 
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Brett Steenbarger

Οι επαγγελματίες επενδυτές είναι 
σύμβουλοι του εαυτού τους 

Ο Δρ Brett N. Steenbarger εργάζεται στην οικονομική βιομηχανία από τη δεκαετία του ‘70. Είναι 
κάτοχος διδακτορικού στην ψυχολογία και ενεργός επενδυτής, συγγραφέας και αναλυτής για 
περισσότερο από 20 έτη. Εδώ και πολλά χρόνια εργάζεται ως σύμβουλος για διάφορες επενδυτικές 
εταιρείες και με τον καιρό έγινε γνωστός σε ένα ευρύ ακροατήριο - όχι μόνο μέσω των δύο βιβλίων 
του «Enhancing Trader Performance» (Wiley, 2006) και «The Psychology of Trading» (Wiley, 2003), 
αλλά και μέσω διάφορων άρθρων σε περιοδικά και στον ιστότοπό του www.brettsteenbarger.com. 
Ο Brett Steenbarger ζει με τη σύζυγό του στο νέο Κανάαν του Κονέκτικατ. Είμαστε ευτυχείς που 
σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας μια συνέντευξη με τον κ. Steenbarger, ο οποίος κανονικά συνεργάζεται 
μόνο με επενδυτές hedge fund, τραπεζών και ανεξάρτητων επενδυτικών εταιρειών. Διαβάστε όλα τα 
ενδιαφέροντα πράγματα που έχει να σας πει. 

» TRADERS’: Κύριε Steenbarger, συνεργάζεστε με 
επενδυτές hedge fund, τραπεζών και ανεξάρτητων 
επενδυτικών εταιρειών.  Με ποιο τρόπο διαφέρουν 
αυτοί οι επενδυτές από τους ιδιώτες επενδυτές και 
ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις τους; 
Steenbarger: Οι πεπειραμένοι επαγγελματίες επενδυτές 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις που είναι πολύ διαφορετικές 
από εκείνες των ιδιωτών επενδυτών ή των αρχαρίων. Η 
δυσκολότερη πρόκληση για τους επαγγελματίες επενδυτές 
είναι η συνεχής προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
αγορές. Υπάρχουν περίοδοι χαμηλής μεταβλητότητας, οι 
οποίες όμως μπορούν γρήγορα να μετατραπούν και πάλι σε 

περιόδους υψηλής μεταβλητότητας. Υπάρχουν διαφορετικές 
φάσεις τάσης, από αργές σε γρήγορες, και περίοδοι πλάγιας 
μετακίνησης. Επιπλέον, οι καταλύτες που καθοδηγούν τις 
αγορές αλλάζουν διαρκώς - ένα πολύ ισχυρό ή πολύ αδύναμο 
συνάλλαγμα, πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά επιτόκια, πολύ 
υψηλές ή πολύ χαμηλές αξιολογήσεις μετοχών, κοκ.

TRADERS’: Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα; 
Steenbarger: Τα τελευταία χρόνια ήταν, παραδείγματος 
χάριν, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα με τη χαλαρή νομισματική 
πολιτική της που επηρέασε πολύ τις αγορές. Το πρόβλημα, 
ωστόσο, είναι ότι κι αυτό θα αλλάξει πάλι, και θα έχει 

http://www.traders-mag.gr/
http://www.brettsteenbarger.com/
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επιπτώσεις στη συμπεριφορά της αγοράς και, ως εκ τούτου, 
στους επενδυτές που θα πρέπει να προσαρμοστούν στις 
νέες συνθήκες. Αυτό είναι που πολλοί επαγγελματίες 
επενδυτές βρίσκουν ως το πιο προκλητικό – η διαρκής 
προσαρμογή και η αποδοχή λιγότερο καλών ή ακόμα και 
κακών αποτελεσμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια των 
περιόδων μετάβασης.  

TRADERS’: Έχουν οι επαγγελματίες ψυχολογικές 
δυσκολίες κατά την αντιμετώπιση των αγορών; 
Steenbarger: Σίγουρα υπάρχουν κάποιες προκλήσεις για 
τους πεπειραμένους επενδυτές που έχουν να κάνουν με την 
ψυχολογία. Αυτές συσχετίζονται συνήθως με εξωτερικούς 
παράγοντες, προ πάντων, με τις μεταβαλλόμενες αγορές. 
Αυτό συνοδεύεται πάντα από αβεβαιότητα και ανησυχία. 
Άρα, τα ψυχολογικά προβλήματα είναι το αποτέλεσμα 
προβλημάτων στις συναλλαγές - και 
όχι η αιτία τους. Ωστόσο, πέρα από 
αυτό, μπορώ να πω ότι ο ψυχολογικός 
παράγοντας δεν επηρεάζει πολύ. 
Όσοι έχουν σημαντικά ψυχολογικά 
προβλήματα δε βρίσκονται μεταξύ των 
επαγγελματιών επενδυτών, καθώς 
έχουν εκτοπιστεί από πριν.  

TRADERS’: Άρα οι συναλλαγές 
δεν είναι «μόνο ψυχολογία», όπως 
ισχυρίζονται κάποιοι;
Steenbarger: Εδώ πρέπει να 
διακρίνουμε μεταξύ των αρχαρίων 
και των επαγγελματιών. Για τους 
αρχάριους, είναι σίγουρα σημαντικό 
να έχουν τον έλεγχο του εαυτού τους. 
Στις επαγγελματικές συναλλαγές, 
ωστόσο, η απόδοση δεν καθορίζεται 
από τους ψυχολογικούς παράγοντες. 
Διαφορετικά, οι στρατηγικές εκτέλεσης 
συναλλαγών που εφαρμόζονται 
αυτόματα από τους υπολογιστές θα 
ήταν η απόλυτη επιλογή.

TRADERS’: Μερικοί λένε ότι και οι συστηματικές 
συναλλαγές έχουν να κάνουν με την ψυχολογία, 
δεδομένου ότι αυτός που καθορίζει τις εκτελέσεις 
συναλλαγών είναι άνθρωπος. 
Steenbarger: Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για 
πραγματικά αυτοματοποιημένη στρατηγική. Εξάλλου, οι 
κανόνες για εκτέλεση συναλλαγής ή μη, διαχείριση θέση-
μεγέθους και τα λοιπά, θα πρέπει επίσης να αποτελούν 
μέρος της αυτόματης διαδικασίας.  

TRADERS’: Έχετε δίκιο. Αλλά ας επιστρέψουμε στους 
μεμονωμένους επενδυτές. Πώς αντιμετωπίζουν οι 
επαγγελματίες την αβεβαιότητα που υπάρχει πάντα 
στις αγορές; 
Steenbarger: Η αβεβαιότητα υπάρχει εκεί, αυτή είναι η φύση 
των αγορών. Σε γενικές γραμμές, οι επενδυτές μαθαίνουν 

Το διάγραμμα 1 παρουσιάζει το μηνιαίο διάγραμμα του S&P 500 από το 1985. Οι 
επαγγελματίες επενδυτές που συναλλάσσονται στις αγορές για δεκαετίες πρέπει συνεχώς 
να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες – ανοδικές αγορές, καθοδικές 
αγορές, πλάγιες φάσεις, υψηλή μεταβλητότητα, χαμηλή μεταβλητότητα, κραχ και ακραίες 
καταστάσεις. Σύμφωνα με τον Brett Steenbarger, αυτή η διαρκής προσαρμογή αποτελεί 
τη μεγαλύτερη πρόκληση των επαγγελματιών επενδυτών.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ1) Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες αγορές 

Το να είναι κανείς σύμβουλος του 
εαυτού του πρέπει να αποτελεί 

στόχο του κάθε επενδυτή. 

http://www.tradesignalonline.com/


112

Πρακτίκες εμΠείρίες

7

www.traders-mag.gr 07/08.2015

στην πορεία πώς να την αντιμετωπίσουν. Ξεκινούν ως 
αναλυτές και σταδιακά φτάνουν σε θέσεις μεγαλύτερης 
ευθύνης. Σε αυτή την πορεία, μαθαίνουν «εν πράξει» πώς 
να αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα. Το καλύτερο εργαλείο 
για αυτό είναι η κατάλληλη διαχείριση κινδύνου. Αυτή 
περιλαμβάνει διάφορα, όπως είναι τα κατάλληλα μεγέθη 
θέσης, οι αξιολογήσεις ρίσκου/ανταμοιβής και η σύνθεση 
χαρτοφυλακίων βάσει διαφόρων προφίλ μεμονωμένων 
στρατηγικών με χαμηλό συσχετισμό κέρδους-απώλειας.  

TRADERS’: ι είναι ιδιαίτερα σημαντικό στον τρόπο με 
τον οποίον οι επαγγελματίες επενδυτές διαχειρίζονται 
τον κίνδυνο; 
Steenbarger: Το πραγματικό πρόβλημα στο θεσμικό 
επίπεδο είναι τα αποκαλούμενα «tail risks». Πρόκειται για 
τα σπάνια γεγονότα όπου ξαφνικά όλα λειτουργούν ενάντια 
στον επενδυτή, ο οποίος πρόκειται να υποστεί σημαντικές 
απώλειες. Οι περιορισμένες απώλειες είναι ουσιαστικά μέρος 
της καθημερινής δουλειάς, αλλά ο κίνδυνος των εκτενών 
και μεγάλων απωλειών πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να 
εξαλειφθεί.

TRADERS’: Πείτε μας μια καλ  προσέγγιση για την 
πνευματικ  αντιμετώπιση των περιόδων αρνητικών 
επιδόσεων που εμ ανίζονται επανειλημμένως; 
Steenbarger: Και πάλι, εδώ είναι σημαντικό να γίνει μια 
διάκριση. Μπορεί να υπάρξει μια περίοδος αρνητικών 
επιδόσεων λόγω επαναλαμβανόμενων λαθών που 
οδηγούν σε ενεργοποίηση στοπ. Ή μπορεί να οφείλεται 
σε κακές εκτελέσεις συναλλαγών. Στην πρώτη περίπτωση, 
αν η αρνητική περίοδος είναι αρκετά μεγάλη, θα πρέπει 
να αναθεωρήσετε τις αναλύσεις σας και να διαπιστώσετε 
αν η προσέγγιση της εκτέλεσης συναλλαγών μπορεί 
να συνεχίσει να αποδίδει όπως και πριν. Μπορεί να 
απαιτούνται νέες τεχνικές, διαδικασίες και ιδέες. Στη δεύτερη 
περίπτωση, ωστόσο, είναι σημαντικό να ανακαλύψετε γιατί 
οι συναλλαγές σας υπήρξαν κακές. Είναι λόγω των αγορών 
ή λόγω του γεγονότος ότι οι συναλλαγές σας βασίστηκαν 
στην παρόρμηση; Παραβιάσατε τους κανόνες σας; Αν 
οι συναλλαγές σας βασίστηκαν στην ψυχολογία και την 
παρόρμηση, θα πρέπει να εξετάσετε τα αίτια για αυτό. Τις 
περισσότερες φορές, τα αίτια εντοπίζονται σε προβλήματα 
άλλων τομέων της ζωής που καθιστούν τους επενδυτές 
συναισθηματικά ασταθείς και εξασθενίζουν τη δυνατότητά 
τους για λήψη ορθών αποφάσεων. Μερικές φορές, ένας 
επενδυτής δεν αντιλαμβάνεται καθόλου ότι άλλοι τομείς 
της ζωής του μπορούν να ασκήσουν επίδραση στις 
συναλλαγές του. Αλλά η συναισθηματική πτυχή μπορεί 
εύκολα να επιτρέψει στα αίτια να απεικονιστούν στις 
συναλλαγές.  

TRADERS’: ο να μπορεί κάποιος να έχει τον έλεγχο 
του εαυτο  του δεν μοιάζει με ε κολος στόχος. Πώς το 
κατα έρνουν οι επαγγελματίες επενδυτές; Έχουν έναν 
μόνιμο σ μβουλο στο πλευρό τους;
Steenbarger: Καθόλου. Στις περισσότερες επενδυτικές 
εταιρείες, δεν υπάρχει κάποιος μισθοδοτούμενος σύμβουλος 
που να φροντίζει τους επενδυτές. Πιστεύω επίσης ότι το να 
είναι κανείς σύμβουλος του εαυτού του πρέπει να αποτελεί 
στόχο του κάθε επενδυτή. Σε τελευταία ανάλυση, μόνο τότε 
θα είναι σε θέση να διορθώνει τον εαυτό του διαρκώς και να 
είναι μακροπρόθεσμα επιτυχής. Απλά δεν είναι πρακτικό 
να είσαι σε διαρκή επαφή με κάποιον άλλον. Εάν κάτι πάει 
στραβά, θα πρέπει ως επενδυτής να μπορείς να βρεις τα 
αίτια για αυτό, να τα αναλύσεις προσεκτικά και να συνεχίσεις 
με τρόπο που θα επιτρέψει στα πράγματα να λειτουργήσουν 
καλύτερα στο μέλλον.

TRADERS’: Άρα ένας καλός επενδυτ ς πρέπει να το 
αντιμετωπίσει αυτό μόνος του, σε μόνιμη βάση; 
Steenbarger: Ακριβώς. Σε τελευταία ανάλυση, ο στόχος είναι 
να είσαι ανεξάρτητος ως επενδυτής και να μπορείς να εκτελείς 
συναλλαγές έχοντας την ευθύνη του εαυτού σου. Προφανώς, 
μπορείς κάπου κάπου να απευθύνεσαι σε έναν σύμβουλο 
ή μέντορα. Αλλά ως επαγγελματίας επενδυτής πρέπει να 
αναπτύξεις την ικανότητα να συμβουλεύεις τον εαυτό σου. 
Είναι, κατά κάποιον τρόπο, σαν την εκπαίδευση των παιδιών. 
Ως γονείς, απολαμβάνουμε αρχικά να διδάσκουμε κάτι στα 
παιδιά μας. Αλλά σταδιακά θα πρέπει το μικρό αγόρι ή 
κορίτσι να είναι σε θέση να σταθεί στα πόδια του. Πρέπει 
να το καταλάβουν αυτό. Ακριβώς όπως κανένα παιδί δεν 
πρέπει να εξαρτάται διαρκώς από τους γονείς τους, κι ένας 
επενδυτής δεν πρέπει να εξαρτάται πάντα από τον σύμβουλό 
του. Όπως λέει και το γνωστό ρητό: «Δώσε μου ένα ψάρι και 
θα φάω για μια ημέρα. Μάθε μου να ψαρεύω και θα τρώω για 
μια ζωή». Αυτό ακριβώς θέλετε να πετύχετε ως επενδυτές.  

TRADERS’: Ποιά είναι η διαδικασία που μπορο ν να 
ε αρμόσουν οι επενδυτές για να γίνουν σ μβουλοι του 
εαυτο  τους;
Steenbarger: Συστήνω τον κλασικό τρόπο: προετοιμασία, 
προγραμματισμός, εκτέλεση, επαλήθευση. Με αυτά τα 
τέσσερα βήματα, οι επενδυτές μπορούν να αξιολογήσουν 
την απόδοσή τους και να χρησιμοποιήσουν τη γνώση για τη 
σταδιακή βελτίωση των συναλλαγών τους.  

TRADERS’: Έχετε διαπιστώσει με την πάροδο του 
χρόνου τι διακρίνει τους καλο ς από τους σπουδαίους 
επενδυτές;
Steenbarger: Οι πραγματικοί επαγγελματίες έχουν 
ένα ανταγωνιστικό κίνητρο και εκτιμούν την πνευματική 
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Η άποψή μου είναι ότι οι επενδυτές
που βρίσκονται στον χώρο για καιρό

και συνεχίζουν να μαθαίνουν,
θα καθιερωθούν αυτόματα.

πρόκληση που τίθεται διαρκώς από τις αγορές. Αυτά είναι τα 
στοιχεία που απαιτούνται για έναν πολύ καλό επενδυτή – σε 
έντονη αντίθεση με τους αρχάριους ή τους αποτυχημένους 
επενδυτές που το κίνητρό τους βασίζεται περισσότερο σε 
έναν εθισμό για τον τζόγο ή σε ένα πάθος για τυφλή δράση. 
Επιπλέον, οι καλύτεροι επενδυτές έχουν κατορθώσει να 
εκμεταλλευτούν τις ιδιαίτερες δυνάμεις τους. Οι Εσωστρεφείς 
έχουν συχνά την τάση να στηρίζονται σε στατιστικές και 
έρευνα, ενώ οι εξωστρεφείς στηρίζονται περισσότερο στη 
δικτύωση με πολλούς άλλους επενδυτές ως πηγή για 
ιδέες εκτέλεσης συναλλαγών. Εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικά 
ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, και εξαρτάται πάντα από την 
προσωπικότητα του επενδυτή.

TRADERS’: Υπάρχουν κάποια γνωρίσματα 
προσωπικότητας που καθιστούν μερικούς επενδυτές 
πιο επιτυχείς από άλλους; 
Steenbarger: Η άποψή μου είναι ότι οι επενδυτές που 
βρίσκονται στον χώρο για καιρό και συνεχίζουν να μαθαίνουν, 
θα καθιερωθούν αυτόματα. Αυτό είναι παρόμοιο με πολλά 
άλλα πράγματα στη ζωή. Ξεκινάς από χαμηλά και μαθαίνεις 
τα βασικά – ας πούμε, για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο. 
Πριν από αυτό, το επίπεδο γνώσεων όλων ήταν περίπου το 
ίδιο. Μερικοί θα βρουν τις αγορές ενδιαφέρουσες και θα τις 
μελετήσουν σε βάθος. Έχουν λίγο περισσότερη ενέργεια, 
ενδιαφέρον ή γρηγορότερη αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό το 
μικρό πλεονέκτημα μπορεί να τους βοηθήσει αποφασιστικά 
στο να βρουν εργασία ως αναλυτές ή επενδυτές. Εκεί 
θα συνεχίσουν να μαθαίνουν και να βελτιώνονται - και 
η «απόσταση» από τους άλλους που μόλις αρχίζουν να 
μαθαίνουν και πρέπει να εξαρτώνται από τις δυνάμεις τους 
θα διευρύνεται. Το ένα πράγμα θα οδηγήσει στο επόμενο. 
Το γεγονός ότι κάποιος είναι ελαφρώς καλύτερος από την 
πλειονότητα των υπολοίπων θα ασκήσει τεράστια επίδραση 
με την πάροδο του χρόνου. Αυτό μοιάζει αρκετά με την 
επίδραση του σύνθετου επιτοκίου. Όσο καλύτερα αποδίδεις, 
τόσο περισσότερο θα σε ωθήσει το περιβάλλον ώστε να 
βελτιωθείς περαιτέρω. Άρα, το περιβάλλον αντικατοπτρίζει 

την απόδοση και τις δεξιότητες ενός επενδυτή. Όταν 
οι επενδυτές αρχίζουν να εργάζονται σε hedge fund, η 
απόστασή τους από τους ιδιώτες επενδυτές που βρίσκονται 
στο ξεκίνημά τους θα είναι τεράστια. Πριν από 15 χρόνια, 
μπορεί να βρισκόντουσαν στο ίδιο επίπεδο.

TRADERS’: Αυτό ακούγεται παρόμοιο με τις 
βελτιώσεις απόδοσης στον αθλητισμό. Ισχύει αυτός ο 
παραλληλισμός; 
Steenbarger: Ναι, πράγματι. Υπάρχει το έμφυτο ταλέντο, 
αλλά οι διαφορές κατά τη γέννηση είναι αρκετά μικρές. Ωστόσο, 
στην ηλικία των 20, τα επίπεδα απόδοσης ενός αθλητή είναι 
πολύ υψηλότερα από εκείνα του μέσου ανθρώπου. Και από 
τον αθλητισμό διδασκόμαστε κάτι ακόμα. Ένας άνθρωπος 
με το όνομα Michael Mentzer αποκάλεσε αυτήν την έννοια 
«προπόνηση μέχρις εσχάτων» - δηλαδή, προπόνηση πέρα 
από τα όρια. Λέει ότι πρέπει επανειλημμένα να θέτουμε νέες 
προκλήσεις σε σημείο που να μη μπορούμε να αντέξουμε 
την πίεση. Αυτό δημιουργεί μόνιμα νέα κίνητρα και προωθεί 
προσαρμοστικές αντιδράσεις που μακροπρόθεσμα 
επιφέρουν τεράστια κέρδη στην απόδοση. Όλο αυτό μπορεί 
να εφαρμοστεί στις εκτελέσεις συναλλαγών. Κάπου κάπου, 
πρέπει να παραβαίνετε τους κανόνες σας και να εξετάζετε τα 
όρια προκειμένου να δείτε πόσο μακριά μπορείτε να φτάσετε. 
Κάθε τόσο πρέπει να δοκιμάζετε κάτι - ακόμη και πράγματα 
που υπερβαίνουν αυτά που καταφέρατε προηγουμένως.

TRADERS’: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι επενδυτές 
πρέπει να αναλαμβάνουν υψηλά ρίσκα, σωστά;
Steenbarger: Όχι, φυσικά όχι. Πρέπει πάντα να εφαρμόζετε 
σωστή διαχείριση κινδύνου, διαφορετικά οι επαγγελματικές 
συναλλαγές είναι αδύνατες. Αυτό που εννοώ είναι να εξετάζεις 
τα όρια παραμένοντας σε συγκρατημένες θέσεις και όχι να 
κάνεις πάντα ακριβώς τα ίδια, χωρίς καμιά διαφοροποίηση. 
Αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι η διαδικασία και οι 
λεπτομέρειες της στρατηγικής. Διαφορετικά, η γρήγορη 
προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες αγορές – η οποία, εξάλλου, 
αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση των επαγγελματιών 
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επενδυτών - θα είναι δύσκολη. Ένα παράδειγμα θα ήταν 
να εκτελέσετε συναλλαγές σε αναδυόμενες αγορές εφόσον 
προηγουμένως είχατε εκτελέσει συναλλαγές μόνο σε 
αναπτυγμένες αγορές. Εδώ, θα πρέπει να προσαρμοστούν 
οι διαδικασίες και να αλλάξουν οι έως τώρα κανόνες. Άρα, ο 
έλεγχος των ορίων σημαίνει και απομάκρυνση από τη ζώνη 
ασφαλείας, κι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να καταστήσετε 
τη μόνιμη πρόοδο πιθανή. Και βέβαια, ο έλεγχος των ορίων 
θα πρέπει να είναι εκλεκτικός. Οι συναλλαγές σε καθημερινές 
διαδικασίες θα πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το πλάνο σας. Μακροπρόθεσμα, αυτή η 
«πρόσθετη» διαδικασία μπορεί να είναι εκείνο που διακρίνει 
τους άριστους από τους καλούς επενδυτές.  

TRADERS’:  ίδιος εκτελείτε συναλλαγές εδώ και 
πολλά χρόνια, χρησιμοποιώντας δια ορετικο ς 
δείκτες. Μπορείτε να μας πείτε ποιο ς; 
Steenbarger: Έχω χρησιμοποιήσει διάφορους δείκτες στις 
συναλλαγές μου. Μεταξύ αυτών, τον NYSE Tick, ο οποίος 
εντοπίζει τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των μετοχών NYSE 
με ανοδικό τικ και εκείνων με καθοδικό τικ, δίνοντας μια 
καλή ένδειξη προδιάθεσης σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, 
εξετάζω το εύρος της αγοράς, που μετριέται από τον αριθμό 
των μετοχών με νέα υψηλά έναντι του αριθμού των μετοχών 
με νέα χαμηλά. Αυτή που επίσης βρίσκω χρήσιμη είναι η 
ανάλυση του όγκου των συναλλαγών σε συνδυασμό με τη 
συμπεριφορά των τιμών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ένα 
εργαλείο που ονομάζεται «Bollinger Balance». Πρόκειται 
για τον αριθμό των μετοχών που είναι πάνω από την άνω 
ζώνη Bollinger μείον τις μετοχές που είναι κάτω από τη 
χαμηλότερη ζώνη Bollinger. Εδώ, μερικές φορές μπορείς 
να δεις καθαρά αν υπάρχει αυξανόμενη δύναμη ή αδυναμία 
στην αγορά.

TRADERS’: ακολουθείτε να εκτελείτε ο ίδιος 
συναλλαγές;
Steenbarger: Οι συναλλαγές μου έχουν περιοριστεί λόγω 
του χρόνου που επενδύω στη συμβουλευτική μου εργασία 

με hedge fund. Αυτή τη στιγμή, ασχολούμαι ενεργά με την 
έρευνα αγοράς που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας 
στρατηγικής εκτέλεσης συναλλαγών, αλλά επί του παρόντος 
δεν εκτελώ συναλλαγές.

TRADERS’: ταν οι προσωπικές συναλλαγές ο 
λόγος για τον οποίον γίνατε τόσο πετυχημένος ως 
διακεκριμένος σ μβουλος εκτέλεσης συναλλαγών; 
Steenbarger: Τα ενδιαφέροντά μου για τις συναλλαγές και 
την ψυχολογία υπήρχαν ταυτόχρονα και διαχωρίστηκαν 
όταν τελείωσα το σχολείο. Ακολούθησα μια καριέρα πλήρους 
απασχόλησης ως ψυχολόγος (σύμβουλος φοιτητών 
της ιατρικής) και, παράλληλα, εκτελούσα περιστασιακά 
συναλλαγές από προσωπικό ενδιαφέρον. Οι συναλλαγές 
και οι επαφές με επενδυτές με βοήθησαν να καταλάβω ότι 
οι προκλήσεις απόδοσης των συναλλαγών ήταν παρόμοιες 
με τις προκλήσεις απόδοσης που παρατηρούσα στους 
φοιτητές, με τους οποίους εργάστηκα ως σύμβουλος. 
Αυτή η διαπίστωση οδήγησε στο πρώτο μου βιβλίο, «The 
Psychology of Trading», και αυτό με τη σειρά του οδήγησε 
στην έναρξη της πλήρους απασχόλησής μου με επενδυτές 
στο Σικάγο.  

TRADERS’: ι διακρίνει τους παθιασμένους επενδυτές 
από εκείνους που εθίζονται με τις συναλλαγές; 
Steenbarger: Η απάντησή μου σε αυτό είναι μια άλλη 
ερώτηση: Τι κάνει ένας επενδυτής όταν οι αγορές είναι 
κλειστές; Εάν διεξάγει έρευνα, συντάσσει στατιστικές και 
εξετάζει στρατηγικές, πρόκειται για πάθος. Σε αυτή την 
περίπτωση μιλάμε για έναν επενδυτή που απολαμβάνει την 
πνευματική πρόκληση και εργάζεται για να την αντιμετωπίσει. 
Η ιστορία, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική αν ο επενδυτής 
δείχνει λίγο ενδιαφέρον για τις αγορές και την εργασία εκτός 
των ωρών της διαπραγμάτευσης, και προτιμά να ξοδεύει το 
χρόνο του κάνοντας άλλα πράγματα. Σε αυτή την περίπτωση, 
οι συναλλαγές μπορεί να αποτελούν ένα χόμπι, στο οποίο 
εθίζεται κανείς. Ωστόσο, αυτό δεν ονομάζεται επενδύσεις 
αλλά καθαρός τζόγος.  

Κατ’ αρχάς, θα σύστηνα να μην παρατήσετε
την κανονική δουλειά σας αμέσως.
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Πως να εκτελείτε συναλλαγές
σαν πρωταθλητής  
Οι επιτυχημένοι επενδυτές μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά 
απαραίτητα για την επιτυχία αυτή. Τα καλά νέα είναι οτι δεν χρειάζεται 
να έχετε γεννηθεί με αυτά. Κατά την εκμάθηση διαφόρων στρατηγικών 
μπορείτε να αναπτύξετε τη σωστή ψυχολογία και πειθαρχία που 
απαιτείται για να πραγματοποιείτε μεγάλα και συνεχόμενα κέρδη στις 
αγορές. Δυο πράγματα χρειάζεται να έχετε: την επιθυμία για επιτυχία 
και μια σωστή στρατηγική.

Συνέντευξη: Faik Giese
Πώς να διαμορφώσετε με επιτυχία τη ΔΙΚΗ ΣΑΣ στρατηγική 
εκτέλεσης συναλλαγών. Ο Faik Giese κατέχει μεταπτυχιακό 
τίτλο ηλεκτρολόγου μηχανικού και ξεκίνησε τις συναλλαγές σε 
χρηματιστήρια στα μέσα της δεκαετίας του ’90, αρχικά ως ιδιώτης 
επενδυτής. Μετά από ένα σύντομο διάστημα ενασχόλησης 
με εμπορεύματα και ΣΜΕ, το 1997 ειδικεύτηκε αρχικά στην 
αμερικανική και αργότερα και στην ευρωπαϊκή αγορά μετοχών. 
Απολαύστε τον στην συνέντευξη αυτού του μήνα.

Επισκόπηση του επόμενου τεύχους 

ε   

TRADERS’: Έχετε κάποιες συμβουλές για αρχάριους; 
Steenbarger: Κατ’ αρχάς, θα σύστηνα να μην παρατήσετε 
την κανονική δουλειά σας αμέσως. Πολλοί επενδυτές 
κάνουν αυτήν την κίνηση πολύ νωρίς. Είναι πολύ καλύτερα 
να ξεκινήσετε εκτελώντας συναλλαγές περιστασιακά ή 
με λογαριασμό ντέμο. Επιπλέον, οι αρχάριοι πρέπει να 
δοκιμάζουν διαφορετικές αγορές και χρονικά πλαίσια 
για να ανακαλύψουν τι τους ταιριάζει και τι θέλουν να 
συναλλάσσονται περισσότερο. Και κάτι τελευταίο: Αρχικά, 
συμφέρει να επιλέξετε μόνο ένα ή δύο στησίματα και να 
μάθετε πολύ καλά πώς να τα χρησιμοποιείτε. Αυτό είναι πολύ 
καλύτερο από το να τα δοκιμάσετε όλα αμέσως, το οποίο 
συνήθως σημαίνει ότι δε θα λειτουργήσει τίποτα.

TRADERS’: ι επενδυτές μαθαίνουν πραγματικά μόνο 
από τις απώλειές τους; 
Steenbarger: Οι επενδυτές μπορούν να μάθουν τόσο από τις 
κερδοφόρες όσο και από τις ζημιογόνες συναλλαγές. Αξίζει να 
αναλύονται και οι δυο. Μια έννοια που εκτιμώ ιδιαίτερα είναι 
η αποκαλούμενη σιωπηρή εκμάθηση. Αυτό σημαίνει ότι οι 
επενδυτές διδάσκονται σύνθετα πράγματα όπως το πώς να 
συναλλάσσονται στις αγορές, ενώ συναλλάσσονται – δίχως 
να αντιλαμβάνονται αυτή τη διαδικασία εκμάθησης. Αυτό 

σημαίνει επίσης ότι τα πολλά χρόνια εμπειρίας αποτελούν 
τελικά ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας. Και σημαίνει ότι για 
να γίνεις ένας αρκετά καλός επενδυτής χρειάζεται χρόνο. 

TRADERS’: πάρχει κάποιο σημείο όπου θα 
συμβουλε ατε τους επενδυτές να σταματ σουν; 
Steenbarger: Ναι, υπάρχει. Ειδικά στις συναλλαγές με 
ημερήσιο ορίζοντα, το ποσοστό εκείνων που κατορθώνουν 
να πραγματοποιούν διαρκώς επιτυχείς συναλλαγές είναι 
πολύ μικρό, όπως τυχαίνει να συμβαίνει οπουδήποτε 
απαιτούνται κορυφαίες αποδόσεις σε επαγγελματικό 
επίπεδο – είτε πρόκειται για επαγγελματίες ηθοποιούς, 
αθλητές, σκακιστές ή οτιδήποτε. Δύσκολα μπορεί κάποιος να 
αποδώσει εξαιρετικά σε αυτούς τους τομείς σε μόνιμη βάση, 
σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που το προσπαθούν. 
Είμαι πεπεισμένος ότι λιγότερο από το ένα τοις εκατό του 
συνόλου των αρχαρίων γίνονται και παραμένουν επιτυχείς 
στις συναλλαγές με ημερήσιο ορίζοντα. Υπάρχουν πολλά 
που μπορείτε να μάθετε και να βελτιωθείτε, αλλά αν μετά 
από χρόνια τα πράγματα εξακολουθούν να μην αποδίδουν 
και δεν αισθάνεστε άνετα ως επενδυτές, το λογικό θα ήταν 
να ψάξετε για άλλους στόχους και προκλήσεις. Δεν είναι 
καθόλου ατιμωτικό το να αναγνωρίζει κάποιος αυτό. «
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Ο Joe Ross είναι ένας θρύλος των επενδύσεων που ζει από τις αγορές εδώ και – κρατηθείτε – 58 χρόνια. Εκτελεί 
συναλλαγές και επενδύει από τη στιγμή που έκανε την πρώτη του συναλλαγή στην ηλικία των 14. Επί του παρόντος, είναι 
ένας πολύ γνωστός και σεβαστός master trader/επενδυτής. Έχει επιβιώσει από όλες τις διακυμάνσεις των αγορών λόγω 
του ευπροσάρμοστου επενδυτικού ύφους του, όπου χρησιμοποιεί μια προσέγγιση χαμηλού ρίσκου που παράγει σταθερά 
κέρδη. Ο Joe είναι ο δημιουργός του διάσημου στησίματος Ross Hook και έχει θέσει νέα πρότυπα για τις συναλλαγές 
χαμηλού ρίσκου. Έχει γράψει δώδεκα σημαντικά βιβλία και αμέτρητα άρθρα και δοκίμια σχετικά με τις συναλλαγές. Όλα 
τα βιβλία του έχουν γίνει κλασικά και έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Επιπλέον, διαχειρίζεται την ιστοσελίδα 
www.tradingeducators.com, όπου διδάσκει τη μέθοδό του για εκτελέσεις συναλλαγών και παρέχει πηγές για τους 
επενδυτές. Σήμερα, έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Joe Ross για την προσέγγισή του στις αγορές, 
τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από τις συναλλαγές και την τεράστια εμπειρία του από την εκτέλεση συναλλαγών για 
περισσότερα χρόνια από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον στον πλανήτη. 

Πώς εκτελώ συναλλαγές εδώ και 58 χρόνια 

Joe Ross

» TRADERS :́  Joe, μπορούμε μόνο να μαντέψουμε 
σχετικά με τον πλούτο των εμπειριών που αποκτήσατε 
όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά πρώτα απ' όλα, ας 
ξεκινήσουμε με το πώς άρχισαν όλα. Πότε ακούσατε 
για πρώτη φορά για τις αγορές και τις συναλλαγές και 
πώς εθιστήκατε – με την καλή έννοια – σε αυτές;

Ross: Όταν ήμουν 14 ετών, συνηθιζόταν οι μητέρες να 
μένουν στο σπίτι και οι πατέρες να πηγαίνουν στη δουλειά. 
Ωστόσο, ο καλύτερος φίλος του πατέρα μου έμενε συνήθως 
στο σπίτι τις εργάσιμες ημέρες. Υπέθετα ότι είχε κάποιο 
πρόβλημα υγείας - ότι ήταν ένα άτομο που δεν μπορούσε 
να εργαστεί. Ο φίλος μου και η οικογένειά του ζούσαν αρκετά 
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καλά σε μια γειτονιά της ανώτερης τάξης, και είχαν καινούριο 
αυτοκίνητο. υμάμαι που τον ρώτησα  «είναι ο πατέρας σου 
ανάπηρος, γιατί μένει συνέχεια στο σπίτι  Η απάντηση ήταν  
«όχι, είναι καλά. Κάνει τη δουλειά του σε εκείνο το δωμάτιο, με 
τις γυάλινες πόρτες. «Λοιπόν, τι κάνει εκεί μέσα ». «Δεν ξέρω, 
γιατί δεν τον ρωτάς » Έτσι χτύπησα τη γυάλινη πόρτα και τον 
ρώτησα  «Τι είναι αυτό που κάνετε εδώ » Η απάντηση ήταν  
«Λοιπόν, αν θέλεις πραγματικά να ξέρεις, έλα μέσα και θα 
σου δείξω». Ο πατέρας του φίλου μου πήγε σε ένα ντουλάπι 
και έβγαλε ένα ρολό χαρτί, το οποίο ξετύλιξε στη συνέχεια 
πάνω σε ένα σχεδιαστήριο. Είπε  «δουλεύω πάνω σε αυτό 
το διάγραμμα και σε άλλα σαν κι αυτό». Το μόνο που έβλεπα 
ήταν πολλά πράγματα που έμοιαζαν με ράβδους και έτσι 
ρώτησα  «Η δουλειά σας είναι να σχεδιάζετε ράβδους » «Όχι, 
αυτά αντιπροσωπεύουν μετοχές, όχι ράβδους». Τι είναι η 
μετοχή  Μοιάζει με ράβδο » Άρχισε να μου περιγράφει τι είναι 
οι μετοχές και ότι οι ράβδοι αντιπροσώπευαν τις τιμές των 
μετοχών μιας εταιρείας. Είχα εντυπωσιαστεί από το γεγονός 
ότι μπορούσε να βγάζει χρήματα από κάτι που τελικά ήταν 
ένα απλό διάγραμμα στηλών.

Εκείνη την εποχή δούλευαν και οι δυο γονείς μου. Οι 
γονείς μου είχαν να υποστούν το καθημερινό μποτιλιάρισμα 
της ώρας αιχμής, το οποίο ήταν έντονο. Ωστόσο, ο πατέρας 
του φίλου μου ζούσε μια πολύ πιο ευχάριστη ζωή και εκείνη 
τη στιγμή αποφάσισα ότι θα μάθαινα πώς να συναλλάσσομαι 
μετοχές.

TRADERS :́ Μπορείτε παρακαλώ να περιγράψετε, 
εν συντομία, τα σημαντικότερα στάδια της 
πενηνταοκτάχρονης σταδιοδρομίας σας στις 
συναλλαγές, και πώς έγιναν όλα; 
Ross: Όταν ο πατέρας του φίλου μου είδε ότι είχα ένα γνήσιο 
ενδιαφέρον για τις συναλλαγές, με πήγε σε ένα γραφείο της 
αγοράς aci c a t t c  change, όπου κάθισα στα 
θεωρεία παρακολουθώντας τους άλλους να συναλλάσσονται. 

ταν μια συναρπαστική εμπειρία και επένδυσα στην πρώτη 
μου μετοχή, την οποία διατήρησα μέχρι την ηλικία των είκοσι. 
Μέσα σε λίγες ημέρες έγινε ζημιογόνα, αλλά διατήρησα αυτή 
τη μετοχή με απώλειες μέχρι τη στιγμή που έκλεισε η εταιρεία. 
Είμαι ευγνώμων για αυτό το μάθημα  μην κρατάτε τις μετοχές 
με απώλειες

την ηλικία των 1 , εντάχθηκα στο Ναυτικό των ΗΠΑ και 
παρέμεινα σε ενεργό υπηρεσία μέχρι την ηλικία των 22. Κατά 
τη διάρκεια αυτών των ετών διάβαζα για τις αγορές, αλλά 
δεν είχα πραγματικές ευκαιρίες για εκτέλεση συναλλαγών. 
Όταν έφυγα από το Πολεμικό Ναυτικό, πήγα να επισκεφθώ 
τον θείο του πατέρα μου. Αποδείχθηκε ότι ήταν επενδυτής 
εμπορευμάτων και στην ηλικία των  ετών εξακολουθούσε 
να εκτελεί συναλλαγές. Έμεινα μαζί του πολλούς μήνες και 
μου δίδαξε τις αγορές. ταν πολύ αυστηρός με την πειθαρχία 

και τον αυτοέλεγχο. Μου είπε ότι ποτέ δεν θα εκτελούσα 
συναλλαγές όπως εκείνος, ότι θα έπρεπε να αναπτύξω τη 
δική μου μέθοδο, αλλά ενστάλαξε μέσα μου την ανάγκη να 
πιστεύω στον εαυτό μου και σε ό,τι κάνω.

Όταν έφυγα από τον θείο μου, επέστρεψα στο σπίτι για 
να σπουδάσω στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος 
Άντζελες . Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν συναλλαγές 
με ημερήσιο ορίζοντα εκτός και αν εκτελούσες συναλλαγές 
μέσα από μια αγορά. Επομένως, ήμουν ένας μακροπρόθεσμος 
επενδυτής θέσεων στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής 
εκπλήρωσης, με κάποιες περιστασιακές επενδύσεις στο 
χρηματιστήριο. Διδάχθηκα την κλασική ανάλυση των 
διαγραμμάτων από τον θείο μου και ο μοναδικός τεχνικός 
δείκτης που χρησιμοποιούσα ήταν ένας κινητός μέσος 
όρος. Εγγράφηκα στην υπηρεσία σχεδίασης διαγραμμάτων 

unn and argitt και μία φορά την εβδομάδα λάμβανα ένα 
σύνολο διαγραμμάτων, τα οποία έπρεπε να επικαιροποιώ 
καθημερινά χρησιμοποιώντας τιμές από την εφημερίδα.

Δεν ήταν δυνατόν να βγάζεις τα προς το ζειν μόνο από 
τις συναλλαγές επί ΜΕ εμπορευμάτων εκτός κι αν διέθετες 
πολλά χρήματα, το οποίο δεν ίσχυε για εμένα. Αν θυμάμαι 
καλά, υπήρχαν μόνο λίγες επαρκείς αγορές με ρευστότητα 
για συναλλαγές  καλαμπόκι, σιτάρι, σόγια, ζάχαρη, βοοειδή, 
ασήμι, πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη. Οι συναλλαγές 
ήταν λίγες και σποραδικές. Δεν υπήρχαν μετοχικοί δείκτες, 
συναλλάγματα ή ΜΕ με επιτόκια. ια να διατηρώ τον εαυτό 
μου απασχολημένο κατά τη διάρκεια της ημέρας, έκανα 
διάφορες δουλειές. Έμαθα πολλά για το λιανικό εμπόριο, τις 
εισαγωγές εξαγωγές, την ασφάλιση, τον προγραμματισμό Η Υ 
και την ανάλυση. Εφηύρα μια μηχανή με αποσμητική δράση, 
την οποία κατασκευάζαμε, πουλούσαμε και επιδιορθώναμε, 
και είχαμε στην κυριότητά μας μια χημική εταιρεία. Τρεις 
φορές στη ζωή μου έχω ζήσει σε αγροκτήματα, έμαθα για 
την γεωργία και η καρδιά μου είναι ακόμη αφιερωμένη στη 
γη. Λατρεύω σχεδόν οτιδήποτε δεν είναι φτιαγμένο από τον 
άνθρωπο.

TRADERS :́ Πότε καταφέρατε να γίνετε επενδυτής 
πλήρους απασχόλησης; 
Ross: Το 1 0 συνέκλιναν τρία πράγματα που με βοήθησαν 
να γίνω επενδυτής πλήρους απασχόλησης με ημερήσιο 
ορίζοντα. Ανακάλυψα έναν πάροχο δεδομένων για το τέλος 
της ημέρας με το όνομα « he urce». Μπορούσα να 
κατεβάζω δεδομένα του τέλους της ημέρας για μερικά δολάρια 
ανά μήνα. νωρίζοντας από προγραμματισμό, έγραψα 
ένα πρόγραμμα μετατροπής των δεδομένων από μορφή 
πίνακα σε μορφή συνεχούς ροής, και με ένα πρόγραμμα 
με την ονομασία «Micr f rce Mar et etecti e», μπορούσα 
να φτιάχνω διαγράμματα. Ωστόσο, χρειαζόμουν το δεύτερο 
πράγμα που συνέβη. Η n an  έφτιαξε έναν 
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προσωπικό υπολογιστή που μπορούσε να δημιουργήσει 
γραφικά. Αυτό έδινε τη δυνατότητα σε ένα άτομο να 
δημιουργεί και να εκτυπώνει τα δικά του διαγράμματα από 
μια ροή δεδομένων που τροφοδοτούσε το πρόγραμμα 
Market Detective. Το τρίτο πράγμα που συνέβη ήταν ότι η 
εταιρεία Commodity Quote Graphics Company βρήκε τον 
τρόπο να αξιοποιεί τον υπολογιστή Epson για τη δημιουργία 
κειμένων και γραφικών από ζωντανή ροή δεδομένων. Αυτά 
τα τρία πράγματα επέτρεψαν τις συναλλαγές με ημερήσιο 
ορίζοντα. Πούλησα τις δυο εταιρείες μου, και στις αρχές του 
1981 άρχισα να εκτελώ συναλλαγές με ημερήσιο ορίζοντα σε 
μόνιμη βάση.

TRADERS : ώς εκτελο σατε συναλλαγές 
εκείνη την εποχή; 
Ross: Εκείνη την εποχή, οι αγορές ΣΜΕ, τα συναλλάγματα, ο 
S&P 500 και τα ΣΜΕ του χρυσού είχαν ήδη ξεκινήσει. Άρχισα 
να εκτελώ συναλλαγές με ημερήσιο ορίζοντα σε ομόλογα, 
βρετανική λίρα, γερμανικό μάρκο, ιαπωνικό γεν, ελβετικό 
φράγκο και χρυσό. Επειδή ήξερα να διαβάζω διαγράμματα, 
τα πήγα αρκετά καλά. Με την έλευση του προσωπικού 
υπολογιστή μπορούσα να διερευνώ την ποικιλία των 
δεικτών που εφηύραν οι άνθρωποι. Ωστόσο, εκτός από 
συγκεκριμένες χρήσεις των δεικτών με αντισυμβατικό τρόπο, 
οι δείκτες ήταν για μένα χάσιμο χρόνου. Για παράδειγμα, ο 
δείκτης Commodity Channel δημιουργήθηκε ως δείκτης 
υπεραγοράς/υπερπώλησης, αλλά το έχω χρησιμοποιήσει 

ως μέσο παραμονής σε μια τάση για πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Ομοίως, ο Stochastics δημιουργήθηκε ως δείκτης 
υπεραγοράς/υπερπώλησης αλλά τον χρησιμοποιώ μόνο ως 
δείκτη δυναμικής.

TRADERS : ώς επιβιώσατε από το κραχ του ; 
Ross: Τον Σεπτέμβριο του 1987, λίγη ώρα αφότου ξύπνησα, 
ένιωσα πόνο για περίπου μία ώρα. Μετά από εκείνη την ώρα 
του πόνου, εν αγνοία μου, περιφερόμουν για δέκα μέρες με 
διαρρηγμένο έντερο. Υπέστη βαρειά σηπτική λοίμωξη και 
δεν αναμενόταν να ζήσω. Μετά από 3 μήνες στο νοσοκομείο, 
μου είπαν ότι η ζημιά ήταν τόσο εκτεταμένη ώστε δεν θα 
μπορούσα να περπατήσω ποτέ ξανά, και ίσως να μην 
μπορούσα να ξαναμιλήσω, επειδή είχαν βάλει στο λαιμό μου 
έναν αναπνευστικό σωλήνα με τομές ανάμεσα στις φωνητικές 
χορδές μου. Οι γιατροί έσφαλαν και για τα δύο. Όταν έλαβε 
χώρα το κραχ του 1987, ήμουν στο νοσοκομείο σε κώμα. Ποτέ 
δεν θα μάθω πώς θα τα πήγαινα εάν εκτελούσα συναλλαγές 
εκείνη την περίοδο.

Όταν έφυγα από το νοσοκομείο την παραμονή των 
Χριστουγέννων του 1987, δεν μπορούσα να περπατήσω ή 
να μιλήσω. Κάθε μέρα σερνόμουν στον κάτω όροφο, στο 
γραφείο του υπογείου μου, και προσπαθούσα να εκτελέσω 
συναλλαγές, αλλά πονούσα τόσο πολύ που δεν μπορούσα 
να το κάνω. Πίστευα ότι κάθε μέρα της ζωής μου θα μπορούσε 
να είναι η τελευταία. Η γυναίκα μου πρότεινε να καταγράψω 
όσα ήξερα ώστε να μάθαιναν τα παιδιά μου σε περίπτωση 

που θα ήθελαν να ασχοληθούν με τις 
συναλλαγές. Όσα έγραψα εκείνη την 
περίοδο αποτέλεσαν το πρώτο μου 
βιβλίο, «Trading by the Book».

TRADERS : ι συνέβη μετά; 
Ross: Αν και παρακολουθούσα 
τις αγορές καθόλη τη διάρκεια της 
ημέρας, έπρεπε να επιστρέψω στις 
μακροπρόθεσμες συναλλαγές θέσεων 
και στις συναλλαγές ανοιγμάτων. Δεν 
μπορούσα να χειριστώ τις συναλλαγές 
με ημερήσιο ορίζοντα λόγω του πόνου, 
που διήρκησε για άλλα 4,5 χρόνια. Από 
κάποιο σημείο του 1988 έως το 1993, 
μου ήταν φύσει αδύνατον να εκτελώ 
συναλλαγές με ημερήσιο ορίζοντα. Η 
αδυναμία μου αυτή μου έδωσε χρόνο 
να γράψω και να εκπαιδεύσω άλλους. 
Αφιέρωνα συνήθως τρεις ημέρες στη 
διδασκαλία επενδυτών που είχαν 
διαβάσει το «Trading by the Book». Στο 
τέλος των τριών ημερών, ήμουν τόσο 

Μια τάση ξεκινάει με το ξέσπασμα οποιασδήποτε σταθεροποίησης ή την παραβίαση του 
σημείου αριθμού 2 ενός σχηματισμού 1-2-3. Μόλις οι τιμές παρουσιάσουν τάση, το Ross 
Hook είναι η πρώτη και κάθε επακόλουθη αποτυχία διαμόρφωσης ενός νέου υψηλού σε 
μια ανοδική τάση ή ενός νέου χαμηλού σε μια καθοδική τάση, έως ότου ολοκληρωθεί η 
τάση είτε με έναν σχηματισμό 1-2-3 στην αντίθετη κατεύθυνση, είτε με σταθεροποίηση.

Πηγή: www.tradingeducators.com

Δ1) Ross Hook
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εξαντλημένος που περνούσα τις υπόλοιπες τέσσερις ημέρες 
στο κρεβάτι. Λόγω του πόνου, έπρεπε να πηγαίνω στα 
επείγοντα του νοσοκομείου κάθε λίγες ημέρες, έως ότου ένας 
χειρουργός βρήκε τι προκαλούσε τον πόνο και το αφαίρεσε.

Το βιβλίο « rading  the » έφερε αιτήσεις 
για ιδιαίτερα μαθήματα. τα μαθήματα που παρέδιδα, 
διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι από όσους επιχειρούσαν να 
επενδύσουν δεν είχαν ιδέα για τις αγορές και για το τι έκαναν. 

ε ένα ταξίδι μου στην Καλιφόρνια για να διδάξω έναν γιατρό, 
εξεπλάγην τόσο πολύ από την άγνοιά του ώστε άρχισα να 
καταγράφω πράγματα που θα έπρεπε να γνωρίζει.

έλω να σας πω κάτι που δεν έχω καταγράψει ποτέ έως 
τώρα. Όταν τελείωσα με την ανάγνωση του καθενός από 
τα τέσσερα πρώτα βιβλία μου προκειμένου να τα εκδώσω, 
ανακάλυψα πολλά πράγματα που δε γνώριζα προηγουμένως, 
κι όμως βρισκόντουσαν μέσα στα βιβλία μου. Κάθε ένα από αυτά 
τα βιβλία γράφτηκε χωρίς οποιουδήποτε είδους σημειώσεις. 
Οι ιδέες απλά μετέβαιναν από το μυαλό στα δάχτυλά μου 
καθώς πληκτρολογούσα το κείμενο. Επειδή υπήρχαν τόσα 
πολλά πράγματα που δεν είχα δει ποτέ πριν, πιστεύω έως 
σήμερα ότι είχα βοήθεια από ψηλά, και ότι τα βιβλία ήταν θε κά 
εμπνευσμένα. τις περιπτώσεις των « rading i  a u ine » και 
« rading  the Minute», πώς αλλιώς μπορείτε να εξηγήσετε την 
παραγωγή τεχνικής συγγραφής άνω των 00 σελίδων μαζί με 
γραφικές παραστάσεις, σε μια περίοδο μόνο έξι εβδομάδων  
Ποτέ πριν δεν είχα γράψει κάτι. Τα βιβλία ολοκληρώνονταν με 
την ταχύτητα που μπορούσα να πληκτρολογώ. Η διάταξή τους 
ήταν άριστη, κεφάλαιο ανά κεφάλαιο.

TRADERS :́ Στη διάρκεια των ετών, πόσες φορές 
αλλάξατε την προσέγγισή σας στις αγορές, και γιατί; 
Ross: Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, επειδή 
έχω χάσει το λογαριασμό σχετικά με το πόσες φορές έχω 
αλλάξει την προσέγγισή μου στις αγορές. Αν και σήμερα τα 
διαγράμματα τιμών φαίνονται ίδια σε σχέση με πολύ καιρό 
πριν, η διαχείριση των συναλλαγών απαιτούσε συνεχή 
προσαρμογή. Οι αγορές είναι ζωντανές και μεταβάλλονται 
διαρκώς. Προσαρμόζω συνεχώς τη διαχείριση των 

συναλλαγών μου στην πραγματικότητα της αγοράς. Το 
μόνο πράγμα που έχει παραμείνει σταθερό για εμένα είναι 
η αυτοπειθαρχία και ο αυτοέλεγχος που διδάχθηκα κατά τα 
πρώτα χρόνια. Αυτοί οι δύο τομείς μου επέτρεψαν να έχω 
σταθερότητα στις συναλλαγές μου, και η σταθερότητα μου 
επέτρεψε να πιστεύω στον εαυτό μου και σε αυτό που κάνω. 
Οι αμέτρητες ώρες που πέρασα διαβάζοντας και μελετώντας 
διαγράμματα μου έδωσαν αυτό που ένας φίλος μου αποκαλεί 
«το τρίτο μάτι». υχνά αλλάζω την προσέγγισή μου από τη 
μια μέρα στην άλλη, λόγω αυτών που διακρίνω. Το σύνθημά 
μου ήταν και εξακολουθεί να είναι «να συναλλάσσεστε αυτό 
που βλέπετε, όχι αυτό που νομίζετε».

TRADERS :́ Ένα από τα πιο διάσημα στησίματά 
σας είναι το Ross Hook. Μπορείτε να εξηγήσετε, εν 
συντομία, τη βασική ιδέα και πώς λειτουργεί; 
Ross: Το   είναι η απλότητα αυτοπροσώπως. 
Ένας από τους παλαιότερους σχηματισμούς στον κόσμο 
είναι ο 1-2-  ή - -  υψηλό ή χαμηλό. Ωστόσο, μόλις το 
σημείο νούμερο 2 παραβιαστεί και οι τιμές αρχίσουν να 
παρουσιάζουν τάση προς μια κατεύθυνση επάνω ή κάτω , 
αποτυγχάνουν τελικά να παρουσιάσουν τάση υψηλότερα 
σε μια ανοδική μετακίνηση, ή χαμηλότερα σε μια καθοδική. 
Επομένως, το   είναι η πρώτη και κάθε επόμενη 
αποτυχία των τιμών να συνεχίσουν στην κατεύθυνση της 
τάσης από το ξέσπασμα του σημείου του αριθμού 2 όπου 
ξεκίνησε η τάση. Τα   συνεχίζονται έως ότου οι τιμές 
διαμορφώσουν ένα 1-2-  προς την αντίθετη κατεύθυνση, ή 
μέχρι οι τιμές να σταθεροποιηθούν.

Ένα   είναι επίσης η πρώτη και κάθε επόμενη 
αποτυχία των τιμών να συνεχίσουν προς την κατεύθυνση 
ενός ξεσπάσματος από την σταθεροποίηση. Με αυτούς 
τους δύο ορισμούς, βλέπουμε ότι ένα   μπορεί να 
υπάρξει μόνο όταν οι τιμές βρίσκονται σε τάση, ακόμη και αν 
η τάση λαμβάνει χώρα εντός ενός μικρού ing και μόνο.  

α το πω με άλλο τρόπο. Μια τάση αρχίζει με το ξέσπασμα 
οποιασδήποτε σταθεροποίησης ή με την παραβίαση του 
σημείο του αριθμού 2 ενός σχηματισμού 1-2- . Μόλις οι τιμές 

ίναι πιο εύκολο να βγάλεις 1.000 με ένα μόνο 
συμβόλαιο ή να βγάλεις 1.000 συναλλασσόμενος 

δέκα συμβόλαια για 100
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παρουσιάσουν τάση, το Ross Hook είναι η πρώτη και κάθε 
επακόλουθη αποτυχία διαμόρφωσης ενός νέου υψηλού σε 
μια ανοδική τάση ή ενός νέου χαμηλού σε μια καθοδική τάση, 
έως ότου η τάση ολοκληρωθεί είτε με σχηματισμό 1-2-3 στην 
αντίθετη κατεύθυνση, είτε με σταθεροποίηση.

TRADERS : Μπορείτε παρακαλώ να μας δεί ετε 
κάποια παραδείγματα; 

: Θα σας δείξω ένα διάγραμμα, το οποίο θα 
χρησιμοποιήσω για να εξηγήσω κάποια πράγματα 
(διάγραμμα 1). Το διάγραμμα όπως φαίνεται περιέχει κάτι 
που αργότερα θα σας εκπλήξει.  

Στο διάγραμμα 1 βλέπουμε ότι οι τιμές ήταν σε 
σταθεροποίηση. Οι τιμές βγήκαν από τη φάση σταθεροποίησης 
και στη συνέχεια διορθώθηκαν, διαμορφώνοντας ένα Ross 
Hook (Rh). Η πρώτη αποτυχία των τιμών να συνεχίσουν 
στην κατεύθυνση ενός ξεσπάσματος από τη σταθεροποίηση 
είναι ένα Ross Hook. Οι τιμές άρχισαν να παρουσιάζουν 
τάση. Κάθε επόμενη φορά που οι τιμές αποτύγχαναν να 
διαμορφώσουν ένα υψηλότερο υψηλό, διαμορφωνόταν 
ένα Ross Hook. Τέλος, βλέπουμε ένα σημείο αριθμού 1 
ενός σχηματισμού 1-2-3 υψηλού. Αρχικά, αυτό το σημείο 
νούμερο 1 ήταν επίσης ένα Ross Hook. Το Ross Hook έγινε 
ένα σημείο αριθμού 1 όταν οι τιμές διαμόρφωσαν το σημείο 
αριθμού 2 ενός σχηματισμού 1-2-3 υψηλού. Μια παραβίαση 
του σημείου αριθμού 2 όρισε μια καθοδική τάση. Στο τέλος, 
βλέπουμε ότι οι τιμές απέτυχαν να μετακινηθούν χαμηλότερα, 
σχηματίζοντας με αυτόν τον τρόπο άλλο ένα Ross Hook. Μια 
παραβίαση αυτού του τελικού Ross Hook θα καθιέρωνε μια 
καθοδική τάση.

TRADERS : Αναπτ ατε τις έννοιες «T    
» και «T  T  E ». Ποιά είναι η ουσία 

αυτών των εννοιών; 
: Η έννοια Law of Charts δηλώνει ότι όλα τα διαγράμματα 

που αντιπροσωπεύουν μια σειρά τιμών θα διαμορφώσουν 
υψηλά και χαμηλά 1-2-3, Ross Hook και σταθεροποιήσεις. 
Επιπλέον, αυτοί οι ίδιοι σχηματισμοί, όταν αντιπροσωπεύουν 
τιμές που γίνονται αντικείμενο συναλλαγής μεταξύ ανθρώπων, 
είναι το αποτέλεσμα της ανθρώπινης συναισθηματικής 
επιρροής και η αντίδραση στη μεταβολή των τιμών, 
ακόμη και αν αυτές οι ενέργειες είναι το αποτέλεσμα ενός 
αυτοματοποιημένου συστήματος εκτέλεσης συναλλαγών. Το 
γεγονός ότι αυτό ισχύει φαίνεται σε αυτό που αποκαλούμε 
«High Frequency Trading». Το πρόγραμμα του υπολογιστή, 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, έχει σχεδιαστεί για να εξάγει 
τις συναισθηματικές αντιδράσεις σε ψευδείς προσδοκίες από 
τη μετακίνηση των τιμών. Για να το πούμε με άλλα λόγια, οι 
συναλλαγές υψηλής συχνότητας είναι ο πρώτος τρόπος 
αυτοματοποιημένων συναλλαγών που προσπαθεί να κάνει τους 

επενδυτές να αντιδρούν συναισθηματικά σε μια αναμενόμενη 
μετακίνηση που στην πραγματικότητα δε συμβαίνει ποτέ. 
Το συναίσθημα πίσω από κάθε αυτοματοποιημένο σύστημα 
εκτέλεσης συναλλαγών είναι η απληστία, όπως συμβαίνει 
με κάθε μεμονωμένη συναλλαγή, χωρίς αυτοματοποιημένο 
σύστημα. Αν η απληστία είναι η δράση, τότε ο φόβος είναι 
η αντίδραση. Ανεξάρτητα από το πώς ενεργοποιείται το 
συναίσθημα, από μηχανή ή από ανθρώπινη παρόρμηση, οι 
τιμές θα μετακινηθούν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Η έννοια Traders Trick Entry είναι ένας τρόπος 
εφαρμογής όσων έχουν οριστεί από το Law of Charts. Το 
Traders Trick Entry είναι ένα στήσιμο. Στο διάγραμμα 1, 
θέλουμε να εισέλθουμε σε συναλλαγή πριν από το ξέσπασμα 
(παραβίαση) του Ross Hook που διαμορφώθηκε μετά από 
το ξέσπασμα της σταθεροποίησης. Το Traders Trick μας 
προσφέρει έναν τρόπο εισόδου στη συναλλαγή πριν από 
το αναμενόμενο ξέσπασμα. Τόσο το Law of Charts όσο και 
το Traders Trick Entry προσφέρονται σε μορφή e-book για 
μεταφόρτωση δωρεάν από την ιστοσελίδα μας. Το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην αρχική σελίδα μας (www.
tradingeducators.com) και να εγγραφείτε στο δεξί μέρος της 
σελίδας.

TRADERS : σον α ορά την έκπλη η που 
ανα έρατε νωρίτερα; 

: Το διάγραμμα 1 δεν είναι ένα διάγραμμα τιμών. Το 
διάγραμμα δημιουργήθηκε από ένα διαμορφωτή τυχαίων 
αριθμών. Αν υπήρχε κάποιος που θα είχε τοποθετηθεί 
στην άλλη πλευρά της συναλλαγής σας, θα μπορούσατε 
να εκτελείτε συναλλαγές σε μια αγορά διαμορφωμένη από 
τυχαίους αριθμούς. Θα ήταν μια 100% καθαρά τεχνική 
αγορά. Δεν θα υπήρχαν θεμελιώδη προς εξέταση και θα 
ήταν αδύνατο να χειριστείτε μια τέτοια αγορά. Κάθε μέρα, οι 
τυχαίοι αριθμοί θα προέκυπταν από μια νέα πηγή. Κανείς δεν 
θα μπορούσε να γνωρίζει εκ των προτέρων το αποτέλεσμα 
της κάθε συναλλαγής. Ο καθορισμός του ρίσκου και της 
ανταμοιβής θα ήταν πρακτικά αδύνατος.

TRADERS : Ποιά άλλα στησίματα και ιδέες 
χρησιμοποι σατε; 

: Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σας διορθώσω 
σε σχέση με τα στησίματα. Ούτε ο σχηματισμός 1-2-3, ούτε 
το Ross Hook είναι πραγματικά στησίματα. Το ίδιο ισχύει και 
για οποιαδήποτε σταθεροποίηση. Είναι χρήσιμα μόνο για 
λόγους αναγνώρισης ή περιγραφής του τι κάνουν οι τιμές. 
Ο 1-2-3 και το Ross Hook εντοπίζουν μια πιθανή αλλαγή 
στην τάση. Η σταθεροποίηση διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει 
τάση. Ένα στήσιμο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και πρέπει 
να προσαρμόζεται σε ό,τι έχει προηγουμένως εντοπιστεί. 
Για παράδειγμα, ένας σχηματισμός 1-2-3 ή ένα Ross Hook 

http://www.traders-mag.gr/
http://tradingeducators.com/
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μπορεί να συναλλαχθούν με μεγάλη επιτυχία με το στήσιμο 
που εγώ αποκαλώ rader  ric  ntr . Όταν το rader  ric  
εφαρμοστεί σωστά, χρησιμοποιώντας τις βελτιώσεις που 
έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια, εξασφαλίζει επιτυχία 
σε ποσοστό έως και 0 .

Επειδή τα περισσότερα χρήματα βγαίνουν όταν οι τιμές 
μετακινούνται, είμαι ένας επενδυτής ορμής. Η μεγαλύτερη 
ορμή που έχω βρει ποτέ στην αγορά είναι αυτό που 
ονομάζουμε «ξέσπασμα». Απαιτείται ορμή για να προκληθεί 
ένα ξέσπασμα. Η ορμή χρειάζεται για να υπερνικήσουμε την 
αδράνεια. Εξαιτίας αυτού, στην πραγματικότητα έχω μόνο 
ένα στήσιμο – ένα ξέσπασμα. Το rader  ric  μου επιτρέπει 
την είσοδο πριν από ένα ξέσπασμα.

κεφτείτε αυτό  χρειάζεται μεγαλύτερη ορμή για 
ξέσπασμα από ένα υψηλό ή χαμηλό προηγούμενου μήνα 
από ότι χρειάζεται για ξέσπασμα από υψηλό ή χαμηλό δυο 
λεπτών. ρειάζεται μεγαλύτερη ορμή για ξέσπασμα από 
ένα εβδομαδιαίο υψηλό ή χαμηλό από ότι χρειάζεται για 
ξέσπασμα από ημερήσιο υψηλό ή χαμηλό. Αν μπορώ να 
βρω ένα στήσιμο rader  ric  πριν από το ξέσπασμα ενός 
υψηλού ή χαμηλού σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, ξέρω 
ότι πίσω από το ξέσπασμα υπάρχει ορμή. Ας ελπίσουμε 
ότι η ορμή θα είναι αρκετή για την επίτευξη του σημείου 
αριθμού 2 ενός σχηματισμού 1-2- , ή του σημείου ενός 

 .

TRADERS :́ Ποιά εργαλεία και στρατηγικές 
χρησιμοποιήσατε τις περισσότερες φορές κατά το 
παρελθόν, και πόσο καλά τα πήγατε με το καθένα; 
Ross: Η επενδυτική ζωή μου ξεκίνησε με ΜΕ εμπορευμάτων 
όπου συναλλασσόμουν μακροπρόθεσμες τάσεις. Εάν δεν 
μπορούσα να εντοπίσω μια τάση, δεν εκτελούσα συναλλαγή. 

ρειαζόταν πολλή πειθαρχία για να μην εκτελέσω 
συναλλαγή. Οι συναλλαγές ήταν λιγοστές επειδή οι τάσεις 
των αγορών ήταν λιγοστές. Ωστόσο, όταν μια αγορά άρχιζε 
να παρουσιάζει τάση, μπορούσες να υπολογίζεις σε αυτήν 
για πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα με τις αγορές που 
παλινδρομούν. Τα μεγάλα συμφέροντα ήξεραν πώς να 
απομυζήσουν μια τάση για πολλούς μήνες. Όταν έπιανα μια 
τάση, κρατιόμουν πάνω της για όσο το δυνατόν περισσότερο 
χρησιμοποιώντας trailing t .

Επειδή υπήρχαν τόσο λίγες συναλλαγές, άρχισα να 
συναλλάσσομαι ανοίγματα. Η προσθήκη των ανοιγμάτων στο 
ρεπερτόριό μου, μου πρόσφερε πολλές περισσότερες ευκαιρίες 
για συναλλαγές. την αρχή συναλλασσόμουν ανοίγματα εντός 
της αγοράς. Αργότερα, πρόσθεσα και ανοίγματα μεταξύ των 
αγορών. Διαπίστωσα ότι τα ανοίγνατα παρουσίαζαν συχνά 
τάση όταν οι υποκείμενες αγορές ήταν σχετικά επίπεδες.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν ξεκίνησα τις 
συναλλαγές με ημερήσιο ορίζοντα μέχρι το 1 1, αλλά όταν 

το έκανα, συναλλασσόμουν με τον μοναδικό τρόπο που 
ήξερα. Η διαφορά ήταν ότι οι τάσεις ερχόντουσαν πιο συχνά 
σε ένα διάγραμμα του 1 λεπτού από ό,τι έκαναν σε ένα 
ημερήσιο διάγραμμα. την αρχή ήταν πραγματικά δυνατό 
να συναλλάσσομαι την τάση σε ενδοημερήσια διαγράμματα 
του ενός λεπτού. Αλλά καθώς όλο και περισσότεροι 
έμπαιναν στις αγορές, οι αγορές άρχισαν να παρουσιάζουν 
αναταραχές και όλο και λιγότερες τάσεις. Τελικά, έως την 
αλλαγή του αιώνα, επένδυα βραχυπρόθεσμα σε αυτές που 
θεωρούσα τις τέσσερις καλύτερες αγορές για συναλλαγές 
με ημερήσιο ορίζοντα  αργό πετρέλαιο, ευρώ, u ell 
2000 και χρυσός. ε όλες αυτές τις αγορές επενδύω 
βραχυπρόθεσμα σε ξεσπάσματα εισερχόμενος πριν από 
το ξέσπασμα, επενδύοντας σταθερό ποσό χρημάτων και 
έπειτα εξέρχομαι.

TRADERS :́ Σήμερα πουλάτε δικαιώματα προαίρεσης 
μετοχών. Γιατί μεταβήκατε σε αυτή τη στρατηγική; 
Επίσης, εφαρμόζετε ακόμα στρατηγικές όπως στο 
παρελθόν με εργαλεία όπως είναι τα συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης, οι μετοχές ή τα ETF; 
Ross: ια να είμαι ειλικρινής, άρχισα να συναλλάσσομαι 
δικαιώματα προαίρεσης μετοχών αφότου γνώρισα 
κάποιον που ισχυριζόταν ότι έβγαζε 50.000 δολάρια μήνα 
συναλλασσόμενος δικαιώματα προαίρεσης μετοχών. Τον 
συνάντησα σε ένα θέρετρο ευεξίας. Ποτέ δε μου είπε τι 
ακριβώς έκανε και δεν ήμουν σίγουρος για την ειλικρίνειά 
του. Αλλά μου κίνησε την περιέργεια.  

Προηγουμένως, είχα συναλλαχθεί δικαιώματα 
προαίρεσης ΜΕ αλλά όχι μετοχών. Όπως όμως το εξέταζα, 
άρχισα να βλέπω τεράστια πλεονεκτήματα στις συναλλαγές 
δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών σε σύγκριση με αυτά των 

ΜΕ.
Άρχισα να συναλλάσσομαι δικαιώματα προαίρεσης 

μετοχών το 200 , αλλά συνέχισα τις συναλλαγές των ΜΕ 
με ημερήσιο ορίζοντα και τις επενδύσεις σε μετοχές και 

. ια μένα, οι μετοχές υπήρξαν χρήσιμες κυρίως για 
επενδύσεις, όχι για συναλλαγές. Οι συναλλαγές συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης είναι πολύ πιο συναρπαστικές και 
προσοδοφόρες σε σχέση με τις μετοχές. Αλλά τα δικαιώματα 
προαίρεσης μετοχών έχουν μερικές συναρπαστικές 
δυνατότητες που δεν υπάρχουν στα δικαιώματα προααίρεσης 

ΜΕ. Τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών είναι το μόνο 
πράγμα που έχω διαπιστώσει ότι μπορείς να συναλλαχθείς 
με ,  πιθανότητα να μη δεχθείς ποτέ απώλεια.

Τον Απρίλιο του 2015 γιόρτασα τα 0α γενέθλιά μου. 
Τότε αποφάσισα ότι ενώ θα εξακολουθούσα να διδάσκω 
την εκτέλεση συναλλαγών είναι η ζωή μου , οι μοναδικές 
συναλλαγές που θα ήθελα να κάνω θα ήταν να πουλάω 
ακάλυπτα δικαιώματα πώλησης χρησιμοποιώντας τη 
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στρατηγική που είμαστε πρόθυμοι να διδάξουμε σε άλλους. 
Ονομάζεται «Instant Income Guaranteed».  

Εξακολουθώ να διδάσκω τις στρατηγικές για συναλλαγές 
επί μετοχών, ΣΜΕ και ETF που διδάσκω εδώ και πολλά 
χρόνια. Είμαι πρόθυμος να τις διδάξω επειδή εξακολουθούν 
να είναι αποτελεσματικές. Επειδή βασίζονται στην αλήθεια 
βάσει της οποίας λειτουργούν οι αγορές, περιμένω να 
ισχύουν για όσο διάστημα θα εκτελούνται συναλλαγές στις 
αγορές.

TRADERS : Μπορείτε να μας πείτε μερικές 
λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η στρατηγικ  σας 
πώλησης δικαιωμάτων πώλησης;

: Όταν ξεκίνησα τις συναλλαγές δικαιωμάτων 
προαίρεσης μετοχών, το μόνο πράγμα που έκανα ήταν 
καλυμμένες πωλήσεις δικαιωμάτων αγοράς. Ωστόσο, αυτό 
δεν ήταν πολύ αποτελεσματικό όταν έφτασε το 2008. Δεν 
με ενόχλησε, επειδή είχα την πρόνοια να επιλέξω μετοχές 
παγκόσμιας κλάσης που κατέβαλαν μερίσματα, αλλά 
κατέληξα με μεγάλο μέρος κεφαλαίου δεσμευμένο σε τίτλους 
μετοχών. Ευτυχώς, είχα επαρκή κεφάλαια για να επωφεληθώ 
από τις εξωφρενικές τιμές δικαιωμάτων πώλησης που ήταν 
διαθέσιμες το 2008. Έχοντας μια πολύ καλή κατανόηση 
της ασφαλιστικής βιομηχανίας, άρχισα να βλέπω ότι το 
μεγαλύτερο πλεονέκτημα στις συναλλαγές των δικαιωμάτων 
προαίρεσης μετοχών βρισκόταν στις συναλλαγές μη 
καλυμμένων δικαιωμάτων πώλησης. Πριν από χρόνια, η 
κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών κατέστησε δυνατή 
την προστασία του κόσμου έναντι μιας πτώσης στις τιμές 
των μετοχών. Δημιούργησαν έναν τρόπο για να αγοράζει ο 
κόσμος ασφάλιση κατά της πτώσης των τιμών. Κατέστησαν 
νόμιμη για τον κόσμο την πώληση της ασφάλισης των 
τιμών, και για όσους ήθελαν, την αγορά της ασφάλισης των 
τιμών. Αυτό το συγκεκριμένο νομικό όχημα είναι γνωστό ως 
δικαίωμα προαίρεσης πώλησης.

Με τα δικαιώματα προαίρεσης, όπως και με 
οποιοδήποτε είδος ασφάλισης, το πλεονέκτημα το έχει 
ο πωλητής, καθώς τα περισσότερα δικαιώματα λήγουν 
άνευ αξίας. Και πάλι, τα δικαιώματα προαίρεσης πώλησης 
δημιουργούν μια αμοιβαίως επωφελή κατάσταση για 
τον πωλητή και για τον αγοραστή. Ο αγοραστής της 
ασφάλισης των τιμών ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να 
τη χρησιμοποιήσει και ο πωλητής ελπίζει στο ίδιο πράγμα. 
Ο πωλητής είναι πάντα σε θέση να κρατήσει την τιμή 
δικαιώματος, ανεξάρτητα από το αν οι τιμές θα επιτρέψουν 
κάποια στιγμή στο δικαίωμα πώλησης να είναι εντός του 
χρηματικού ισοδύναμου. Ο πωλητής κερδίζει επίσης αν 
οι τιμές φτάσουν στην τιμή δικαιώματος και καταλήξουν 
ακριβώς στο χρηματικό ισοδύναμο. Χωρίς την ανάγκη 
πολύπλοκων στρατηγικών για δικαιώματα προαίρεσης, 

όταν γίνεται σωστός χειρισμός, ο πωλητής του δικαιώματος 
πώλησης θα χάσει μόνο σε περίπτωση που θα φαληρίσει η 
υποκείμενη επιχείρηση.

Όπως με όλα στις συναλλαγές, υπάρχουν ορισμένα 
τεχνάσματα και στρατηγικές που χρησιμοποιούμε για να 
αυξήσουμε δραματικά τις πιθανότητες της επιτυχίας. Για 
να είμαι δίκαιος με τους συνδρομητές μας, δεν μπορώ να 
αποκαλύψω αυτά τα τεχνάσματα και τις στρατηγικές. Αλλά 
μπορώ να σας πω ότι η πώληση ακάλυπτων δικαιωμάτων 
πώλησης είναι αυτό που μοιάζει περισσότερο από οτιδήποε 
άλλο με τη «μαγική συνταγή» των συναλλαγών.

TRADERS : Παρακαλώ, περιγράψτε μας μια τυπικ  
ημέρα εκτέλεσης συναλλαγών, από την ώρα που 
υπνάτε το πρωί έως το τέλος της ημέρας σας.

: Εκτός από μια περίοδο δώδεκα ετών όπου εκτελούσα 
συναλλαγές με ημερήσιο ορίζοντα σαν τρελός, ο τυπικός 
μου χρόνος εκτέλεσης συναλλαγών διαρκεί λιγότερο από 
20 λεπτά, και ο χρόνος προετοιμασίας δεν υπερβαίνει τα 90 
λεπτά.

Ξυπνάω πολύ νωρίς, συχνά μετά από μόλις τρεις ή 
τέσσερις ώρες ύπνου. Η μέρα μου ξεκινάει πολύ νωρίς. 
Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια προσωπική 
σχέση με τον Θεό, κι έτσι διαβάζω τις γραφές, προσεύχομαι 
και σκέφτομαι πώς θα περάσω την ημέρα μου. Στη συνέχεια 
βλέπω στα γρήγορα την ηλεκτρονική αλληλογραφία μου, η 
οποία συχνά αποτελείται από 200 ή περισσότερα μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έπειτα παίρνω πρωινό, κάνω 
ντους και ντύνομαι. Περίπου 90 λεπτά πριν ανοίξουν οι 
αγορές, βλέπω τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια της 
νύχτας. Διαβάζω διαγράμματα όπως άλλοι διαβάζουν 
εφημερίδα. Ο κόσμος μου κινείται σε κάποιο βαθμό γύρω από 
αυτά που βλέπω στα διαγράμματα. Όταν συναλλασσόμουν 
ΣΜΕ, κοίταζα τον χρυσό, το ευρώ, το αργό πετρέλαιο και 
τον Russell 2000. Από συνήθεια, ακόμη τα εξετάζω αυτά 
και άλλα ΣΜΕ για να δω τι γίνεται. Έκανα το σχέδιο μου 
σύμφωνα με ό,τι έβλεπα. Συχνά, οι συναλλαγές διαρκούσαν 
ένα με δύο λεπτά, αλλά μερικές φορές κολλούσα για έως 
και 90 λεπτά. Αρνιόμουν να συναλλαχθώ ή να βλέπω 
για περισσότερο από 90 λεπτά. Κερδισμένος ή χαμένος, 
βγαίνω εκτός.

Η πώληση ακάλυπτων δικαιωμάτων πώλησης διαφέρει 
αρκετά. Υπάρχουν πολύ λίγα για να κάνεις ως προς τις 
συναλλαγές. Συνήθως ούτε καν βλέπω το διάγραμμα των 
υποκείμενων μετοχών μέχρι η αγορά να είναι ανοικτή 
για 30 λεπτά ή περισσότερο. Ακόμα και όταν πρέπει να 
πραγματοποιήσω είσοδο ή έξοδο, υπάρχει άφθονος χρόνος 
για να γίνουν τα απαραίτητα.

Ανεξάρτητα από το είδος των συναλλαγών που κάνω, 
τα 90 λεπτά είναι ο μέγιστος χρόνος που είμαι πρόθυμος να 
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αφιερώσω στις αγορές. Το υπόλοιπο της ημέρας ασχολούμαι 
με προσωπικές υποθέσεις, απαντάω σε ηλεκτρονικά 
μηνύματα, γράφω άρθρα, μαγειρεύω για εμένα και για την 
γυναίκα μου και φροντίζω διάφορες δουλειές που πρέπει να 
γίνουν.

TRADERS :́ Ποια μέθοδος στη διαχείριση κινδύνου και 
χρημάτων θα λέγατε ότι είναι λογική για τους ιδιώτες 
επενδυτές; 
Ross: Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να παρακάμψω αυτή την 
ερώτηση με την ουσία αυτού που κάνω. Οι περισσότεροι 
ασχολούνται με αναλογίες ρίσκου ανταμοιβής. Έχουν 
γραφτεί ολόκληρα βιβλία για την έννοια του ρίσκου
ανταμοιβής. Πολύ καιρό πριν, ρώτησα οποιονδήποτε είχε 
διάθεση να ακούσει πώς μπορεί κάποιος να γνωρίζει το 
πραγματικό ρίσκο της κάθε συναλλαγής, ή πώς μπορεί να 
γνωρίζει ποια θα είναι η ανταμοιβή. Ποτέ δεν έλαβα μια 
έγκυρη απάντηση.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο επενδυτής θα πρέπει να 
κάνει κάποια προσπάθεια για να εξακριβώσει το ρίσκο μιας 
συναλλαγής, αλλά πιστεύω επίσης ότι είναι αδύνατον να 
γνωρίζουμε πλήρως τον κίνδυνο, ακόμη και όταν ο επενδυτής 
αγοράζει ένα δικαίωμα προαίρεσης. Απλά, υπάρχουν πολλά 

πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά. ια παράδειγμα, 
πόσοι από εκείνους που εκτελούσαν συναλλαγές στην M  

l al συνειδητοποίησαν το ρίσκο του να συναλλάσσεσαι 
εκεί  Πόσοι συνειδητοποιούν το ρίσκο των συναλλαγών με 
έναν μπρόκερ re  Μπορείτε να μου πείτε το επενδυτικό 
ρίσκο όταν παρουσιάζεται ένα ξαφνικό κραχ  Ακόμη 
δυσκολότερος είναι ο προσδιορισμός της ανταμοιβής από 
μια συναλλαγή. Πώς μπορεί κάποιος να σας πει ποια θα 
είναι  Εκτός από μεγάλες καταστροφές που εξανεμίζουν 
οποιαδήποτε προοπτική για ανταμοιβή, τι γίνεται με τα 
απλά πράγματα όπως η διαφορά τιμής, οι προμήθειες και 
οι αμοιβές  Αν το σκεφτείτε σοβαρά, η αναλογία ρίσκου
ανταμοιβής δεν είναι τίποτα άλλο από φούμαρα. Αυτό που 
είναι πραγματικά σημαντικό και σίγουρα πιο έγκυρο είναι η 
αναλογία κερδοφόρων ζημιογόνων συναλλαγών. Αν μέσω 
πραγματικών συναλλαγών έχω διαπιστώσει ότι θα κερδίζω 
στο 0  των περιπτώσεων, πειράζει να ρισκάρω 2 για  να 
βγάλω 1  Αν ξέρω ότι μπορώ να βγάλω 0 και να χάσω 
μόνο 20, θα έπρεπε να με απασχολεί η αναλογία ρίσκου
ανταμοιβής   

Τώρα, επιτρέψτε μου να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα  
είναι πιο εύκολο να βγάλεις 1.000 με ένα μόνο συμβόλαιο 
ή να βγάλεις 1.000 συναλλασσόμενος δέκα συμβόλαια για 

Επωφεληθείτε από την πτώση των τιμών 
Το γεγονός οτι  στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές κάποιος μπορεί να 
επωφεληθεί όχι μόνο από την άνοδο, αλλά και απο την πτώση των τιμών, είναι 
γνωστό. Αλλά πώς λειτουργεί το h rt elling ανοικτές πωλήσεις  ακριβώς και 
τι ευκαιρίες αλλά και κινδύνους εγκυμονεί  Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των 
επενδύσεων σε ανοδικές τάσεις έναντι αυτών σε πτωτικές τάσεις  Τα πάντα για το 

h rt- rade, δήλωσε ο a id ie er στο επόμενο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ.

υνέντευξη  
εόδωρος Ν. Κρίντας

Ο Κος εόδωρος Ν. Κρίντας, Διευθύνων 
ύμβουλος της ttica ealth Manage ent 

και Αντιπρόεδρος της Ένωσης εσμικών 
Επενδυτών, μοιράζεται μαζί σας τα 
συστατικά μιας επιτυχημένης επένδυσης.

Επισκόπηση του επόμενου τεύχους 

ε   
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Επενδύσεις αξιών με έμφαση στο εισόδημα 

Charles Sizemore
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επενδυτικό ύφος και χρονικό ορίζοντα που να ταιριάζει στην 
προσωπικότητά σου. Για μένα είναι οι σταθερές επενδύσεις 
αξιών με έμφαση στο εισόδημα. Ο χρονικός μου ορίζοντας 
είναι γενικά ένα έως δύο έτη. Φαίνεται ότι χρειάζεται αυτό 
το διάστημα για να ολοκληρώσει την πορεία της μια απ’ τις 
επενδυτικές μου θέσεις.

Αλλά το ύφος μου δεν είναι κατάλληλο για όλους. Κι 
άλλοι προσπαθούν να επενδύσουν με τον δικό μου τρόπο 
και αποτυγχάνουν, ακριβώς όπως αποτυγχάνω συχνά κι εγώ 
όταν παρεκλίνω από τον τομέα που γνωρίζω και δοκιμάζω 
ένα ύφος που δε μου ταιριάζει.

» TRADERS :́ Πότε ανακαλύψατε το πάθος σας για τις 
αγορές; 
Sizemore: Μεγάλωσα βλέποντας τον παππού μου να 
επενδύει. Ήταν η εποχή πριν από το CNBC και τα 24ωρα 
νέα της αγοράς, αλλά το CNN έδειχνε τιμές μετοχών να 
περνάνε στο κάτω μέρος της οθόνης. Ήμουν δέκα χρονών και 
θυμάμαι να βλέπω τον παππού μου να κρατάει πυρετωδώς 
σημειώσεις σε ένα κίτρινο σημειωματάριο.

Δεν είχα ιδέα τι σήμαινε αυτό. Ήταν ένα ακατάληπτο 
χάος από σύμβολα και τιμές που αναφέρονταν σε 
κλάσματα. Αλλά ήξερα ότι φαινόταν καταπληκτικό και ποτέ 
δεν το ξέχασα. Εκείνη την εποχή, 
στην ηλικία των δέκα, ήθελα να γίνω 
χρηματιστής. Δεν είχα ιδέα για το τι 
έκανε ένας χρηματιστής, αλλά είχα 
κολλήσει. Η ειρωνεία είναι ότι ποτέ 
δεν έγινα μπρόκερ. Μέχρι να ενταχθώ 
στο χώρο, το μοντέλο Registered 
Investment Advisor (RIA)  είχε ήδη 
κυριαρχήσει επί του παλιού μοντέλου 
μπρόκερ.

TRADERS :́ Παρακαλώ πείτε 
μας για την εμπειρία σας στις 
προσωπικές επενδύσεις. Τι 
λειτούργησε καλά, τι πήγε στραβά 
και τι διδαχθήκατε από όλα αυτά; 
Sizemore: Ήμουν άσχετος όταν 
ξεκίνησα κι έτσι δοκίμασα τα πάντα. 
Θεμελιώδη ανάλυση, τεχνική 
ανάλυση, value investing, επενδύσεις 
ορμής, συναλλαγές contrarian, 
παρακολούθηση τάσης. Σχεδόν τα 
πάντα εκτός από βουντού. Αυτό που 
διαπίστωσα είναι ότι καμία μέθοδος 
δεν λειτουργεί για όλους ή σε όλες 
τις αγορές. Πρέπει να επιλέξεις ένα 

Ενώ οι τιμές του αργού πετρελαίου κατρακύλησαν, η παραγωγή πετρελαίου καύσης και 
φυσικού αερίου δεν πρόκειται να πέσει σύντομα. Και ο μεγαλύτερος φορέας εκμετάλλευσης 
αγωγών, ο Kinder Morgan, είναι εκεί για να μεταφέρει το εμπόρευμα. Επίσης, η μετοχή έχει 
εξαιρετικά χαμηλή τιμή αυτή τη στιγμή και συναλλάσσεται στην υψηλότερη μερισματική 
απόδοση της ιστορίας της. Είναι εξαιρετικά φιλική προς τους μετόχους, με μεγάλο 
ιστορικό αύξησης του μερίσματος και μια υπόσχεση για να συνεχίσει να το αυξάνει κατά 
10% ετησίως, για το υπόλοιπο αυτής της δεκαετίας. Και έχει από τα μεγαλύτερη ποσοστά 
αγοράς εκ των έσω που έχω δει ποτέ.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ1) Kinder Morgan, Inc. (KMI)

Ο Charles Lewis Sizemore, CFA είναι ιδρυτής και διευθυντής της Sizemore Capital Management 
LLC, μιας καταχωρημένης συμβουλευτικής εταιρείας επενδύσεων. Η Sizemore Capital είναι μια 
εγγεγραμένη συμβουλευτική εταιρεία βάσει αμοιβών, με έδρα της το Ντάλας του Τέξας και προσφέρει 
υπηρεσίες σχεδιασμού επενδύσεων και διαχείρισης χρημάτων σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. 
Ο Charles υπήρξε επανειλημμένα καλεσμένος σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια και έχει αναφερθεί 
στα περιοδικά Barron, The Wall Street Journal και The Washington Post. Είναι επίσης ο συγγραφέας, 
μαζί με τον Douglas C. Robinson, του βιβλίου «Boom or Bust: Understanding and Profiting from a 
Changing Consumer Economy» (2008). Ο Charles κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα χρηματοοικονομικά 
και λογιστικά από το London School of Economics, και διατηρεί επίσης την πιστοποίηση Chartered 
Financial Analyst (CFA).  
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TRADERS :́ Το χρονικό πλαίσιό σας είναι πάντα ένα 
έως δύο χρόνια; 
Sizemore: Απλά φαίνεται ότι χρειάζεται αυτό το χρονικό 
πλαίσιο για να αποδώσει πλήρως μια από τις επενδυτικές 
θέσεις μου. Επίσης προτιμώ να διατηρώ τουλάχιστον για 
δώδεκα μήνες τη θέση μου προκειμένου να επωφελούμαι 
από την ευνοϊκή μακροπρόθεσμη υπεραξία φορολογικού 
συντελεστή στις ΗΠΑ.  

Αλλά θέλω επίσης να πιστεύω ότι είμαι ρεαλιστής. Εάν 
μια μετοχή κάνει ένα ξαφνικό άλμα στην τιμή που θεωρώ 
υπερβολικό, δεν έχω κανέναν ενδοιασμό να πουλήσω νωρίς. 
Είναι καλύτερα να παίρνεις τα κέρδη και να πληρώνεις τους 
φόρους από το να κρατάς μια θέση για πολύ καιρό και να 
βλέπεις τα κέρδη να χάνονται.  

Με την ίδια λογική, μπορεί να πουλήσω νωρίς αν η θέση 
μου αποδειχθεί λανθασμένη ή αν οι λόγοι για την αγορά των 
μετοχών πάψουν ξαφνικά να υφίστανται.

TRADERS :́ Όταν αναλύετε σήμερα τις αγορές, ποιά 
είναι η προσέγγισή σας; 
Sizemore: Υπάρχει τόση πληροφόρηση εκεί έξω που μπορεί 
να σε πνίξει. Για να βγάλεις νόημα πρέπει να τη φιλτράρεις. 
Προσωπικά, θέλω να ικανοποιούνται τέσσερα βασικά 
κριτήρια. Πρώτον, η μετοχή πρέπει να είναι στη σωστή 
πλευρά μιας μεγάλης μακροοικονομικής τάσης. Μπορεί να 

επιλέξεις μια μεγάλη εταιρεία, αλλά θα 
είναι μάταιο αν η ευρύτερη βιομηχανία 
έχει πρόβλημα ή εάν, για παράδειγμα, 
η μετοχή επηρεάζεται υπερβολικά 
από την πολιτική της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας.

Δεύτερον, η μετοχή πρέπει να 
είναι φθηνή σε σχέση με το ιστορικό 
της και σε σχέση με ανάλογες μετοχές. 
Μπορείτε να μετρήσετε «τη φτήνια» 
με διαφορετικούς τρόπους, και 
χρησιμοποιώ διαφορετικές μετρήσεις 
για διαφορετικούς τύπους μετοχών 
(για παράδειγμα, η αναλογία τιμής/
λογιστική αξία μπορεί να είναι χρήσιμη 
για μια επένδυση σε υποθήκη ακινήτου 
(mortgage real estate investment 
trust – REIT), αλλά άχρηστη για μια 
εταιρεία τεχνολογίας). Αλλά, σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να είμαι σίγουρος 
ότι η τιμή της μετοχής είναι χαμηλότερη 
από την εσωτερική αξία. 

Τρίτον, η διαχείριση πρέπει να είναι 
φιλική προς τους μετόχους. Θέλω να 

βλέπω ένα εκτενές ιστορικό από αυξήσεις μερίσματος, ένα 
ιστορικό καλά συγχρονισμένης επαναγοράς μετοχών ή, κατά 
προτίμηση, και τα δύο. Αλλά πιο φιλοσοφικά, θέλω να βλέπω 
μια ομάδα διαχείρισης που αναγνωρίζει ότι είναι εκεί για την 
εξυπηρέτησή σου, του μετόχου, και δεν διοικεί την εταιρεία 
για τους δικούς της λόγους.

Τέλος, θέλω να βλέπω δυναμική διαχείριση. Μεγάλες 
αγορές από άτομα εντός της εταιρείας αποτελούν γενικά ένα 
πολύ καλό σημάδι.

Αυτό είναι πιο χρήσιμο για μικρού και μεσαίου μεγέθους 
εταιρείες και πολύ λιγότερο χρήσιμο για μετοχές υψηλής 
κεφαλαιοποίησης. Αλλά είναι κάτι που λαμβάνω πάντα 
υπόψη κατά την αξιολόγηση μετοχών.  

Εκτός από αυτά τα βασικά κριτήρια, συχνά προσπαθώ 
να βρω ένα συγκεκριμένο καταλύτη που θα στείλει τη μετοχή 
ψηλότερα. Αυτοί δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα, αλλά όταν 
εμφανίζονται προσπαθώ να τους εκμεταλλευτώ.  

TRADERS :́ Παρακαλώ, δώστε μας μερικές επιπλέον 
λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης 
μιας καλής συναλλαγής. Πώς επιλέγετε τις εισόδους 
σας; 
Sizemore: Δεν προσπαθώ να είμαι πολύ ακριβής με την 
τιμή εισόδου. Για να παραφράσω τον οικονομολόγο John 
Maynard Keynes, θα προτιμούσα να είμαι σε γενικές γραμμές 

Ίσως το μεγαλύτερο επενδυτικό λάθος που έκανε ποτέ ο Charles Sizemore ήταν η αγορά 
της BlackBerry χωρίς την τοποθέτηση ενός περιοριστικού stop-loss. Ήταν μια κλασική 
παγίδα αξίας. Μια «φτηνή» μετοχή που συνέχισε να γίνεται ακόμη φθηνότερη καθώς 
επιδεινώνονταν οι επιχειρηματικές συνθήκες. Τα κόκκινα βέλη δείχνουν αυτή την είσοδο 
και έξοδο.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ2) BlackBerry (BBRY)
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Θα προτιμούσα να είμαι σε 
γενικές γραμμές σωστός από το 

να είμαι επακριβώς λάθος.

σωστός από το να είμαι επακριβώς λάθος. Αλλά η τιμή που 
πληρώνεις έχει πράγματι σημασία, και υπάρχουν κανόνες 
που ακολουθώ.

Κατ’ αρχάς, ποτέ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Εάν 
μια μετοχή βρίσκεται σε πτωτική τάση, δεν προσπαθώ να 
προβλέψω το κατώτατο όριο. Περιμένω έως ότου να δείχνει 
τουλάχιστον πως ξεκινά μια νέα ανοδική τάση ή έως ότου 
μετακινείται τουλάχιστον πλάγια.  

Επίσης, προσπαθώ να μην αγοράζω μια μετοχή εάν 
βρίσκεται στο μέσο μιας απότομης ανόδου της τιμής που 
μοιάζει μη βιώσιμη. Εάν μια μετοχή είναι υπεραγορασμένη, 
μπορεί να περιμένω για μια υποχώρηση προτού αγοράσω.

TRADERS :́ Χρησιμοποιείτε στοπ; 
Sizemore: Τα stop-loss θέλουν προσοχή. Η διαχείριση 
κινδύνου είναι κρίσιμη για την αποφυγή μεγάλων 
απωλειών, αλλά η επιλογή μιας προσέγγισης για όλες τις 
περιπτώσεις είναι σπάνια η καλύτερη. Μερικές μετοχές 
χρειάζεται ευρύτερο stop-loss από άλλες. Ως γενικό 
κανόνα, προσπαθώ να κρατάω τα στοπ μου κοντά στο 
επίπεδο του 20 τοις εκατό. Αυτό δίνει στη μετοχή την 
ελευθερία να τρέξει χωρίς να με εκθέτει σε μια απαράδεκτη 
απώλεια.  

TRADERS :́ Παρακαλώ, δείξτε μας μερικές πρόσφατες 
συναλλαγές που υπογραμμίζουν τη μέθοδό σας. 
Sizemore: Η Kinder Morgan είναι η «ιδανική» μετοχή για 
μένα αυτή τη στιγμή (από τις 15 Σεπτεμβρίου 2015). Ενώ 
οι τιμές του αργού πετρελαίου κατρακύλησαν πρόσφατα, 
η παραγωγή πετρελαίου καύσης και φυσικού αερίου δεν 
πρόκειται να πέσει σύντομα. Και ο μεγαλύτερος φορέας 

εκμετάλλευσης αγωγών, ο Kinder Morgan, είναι εκεί για να 
μεταφέρει το εμπόρευμα.

Επίσης, η μετοχή έχει εξαιρετικά χαμηλή τιμή αυτή τη 
στιγμή και συναλλάσσεται στην υψηλότερη μερισματική 
απόδοση της ιστορίας της. Είναι εξαιρετικά φιλική προς 
τους μετόχους, με μεγάλο ιστορικό αύξησης του μερίσματος 
και μια υπόσχεση για να συνεχίσει να το αυξάνει κατά 10% 
ετησίως, για το υπόλοιπο αυτής της δεκαετίας. Και έχει από 
τα μεγαλύτερη ποσοστά αγοράς εκ των έσω που έχω δει 
ποτέ σε οποιαδήποτε μετοχή.  

TRADERS :́ Θυμάστε κάποιες συναλλαγές με μεγάλες 
απώλειες; 
Sizemore: Ίσως το μεγαλύτερο επενδυτικό λάθος που έκανα 
ποτέ ήταν η αγορά της BlackBerry χωρίς την τοποθέτηση 
ενός περιοριστικού stop-loss. Αυτό που θα μπορούσε να είναι 
μια μικρή απώλεια, κατέληξε σε απώλεια της τάξης του 60%. 
Ήταν μια κλασική παγίδα αξίας. Μια «φτηνή» μετοχή που 
συνέχισε να γίνεται ακόμη φθηνότερη καθώς επιδεινώνονταν 
οι επιχειρηματικές συνθήκες.

TRADERS :́ Ποιά είναι η μέθοδός σας στη διαχείριση 
κινδύνου και χρημάτων; 
Sizemore: Εδώ, το μέγεθος θέσης έχει μεγάλη σημασία. 
Θέλετε το μέγεθος θέσης να είναι αρκετά μεγάλο για να έχει 
πραγματικά σημασία στις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου 
σας, αλλά όχι αρκετά μεγάλο, ώστε να θέτει το κίνδυνο μιας 
μεγάλης απώλειας. Ο κανόνας που επιλέγω συνήθως είναι 
περίπου το πέντε τοις εκατό. Μια θέση του πέντε τοις εκατό, 
αν τα πράγματα εξελιχθούν άσχημα, δεν θα καταστρέψει το 
χαρτοφυλάκιό σας.  
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Στα ίδια πλαίσια, υπάρχει και η εναλλαγή τομέων. Δεν με 
πειράζει να ρίχνω μεγάλο βάρος σε έναν τομέα που θεωρώ 
υποτιμημένο, αν και προσπαθώ να διατηρώ την έκθεσή μου 
γύρω στο 20%, το πολύ.

TRADERS :́ Παρακαλώ, εξηγήστε μας μερικά κριτήρια 
που χρησιμοποιείτε για να διαμορφώσετε ένα καλά 
ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο. Ποιά είναι τα βασικά 
στοιχεία; 
Sizemore: Για να είναι ισορροπημένο ένα χαρτοφυλάκιο, 
απαιτείται πραγματική διαφοροποίηση. Και εδώ 
διαφοροποιώ τον ορισμό μου για τη διαφοροποίηση 
από την ψευδή διαφοροποίηση που βλέπουμε στα 
περισσότερα χαρτοφυλάκια. Η αγορά πέντε διαφορετικών 
αμοιβαίων κεφαλαίων με στιβαρές μετοχές δεν μετράει ως 
διαφοροποίηση.

Χρειάζεσαι προϊόντα που να είναι ασύνδετα μεταξύ 
τους, αλλά να προσφέρουν ανταγωνιστικές αποδόσεις. 
Αναμιγνύω τις στρατηγικές μου για μετοχές με αμοιβαία 
κεφάλαια, ακίνητη περιουσία και άλλες ομάδες 
κεφαλαιακών αγαθών που προσφέρουν αποδόσεις 
ανάλογες των μετοχών αλλά χωρίς σημαντική συσχέτιση 
με το χρηματιστήριο.  

TRADERS :́ Τι προτείνετε στους νέους επενδυτές για 
να ξεκινήσουν;
Sizemore: Να κάνετε αναδρομικό έλεγχο της στρατηγικής 
σας, αλλά να μην φοβάστε να ξεκινήσετε συναλλαγές με 
πραγματικά χρήματα. Θα δίνετε πολύ μεγαλύτερη προσοχή 
όταν ρισκάρετε πραγματικά χρήματα. Σε κάθε περίπτωση, να 
ξεκινήσετε με ένα μικρό ποσό μετρητών, εάν είστε αβέβαιοι 
για τη στρατηγικής σας. Αλλά το κλειδί είναι απλά να το 
κάνετε. Σηκωθείτε και μπείτε στο χορό.

TRADERS :́ Σχετικά με τις μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις και τις αποταμιεύσεις για το μέλλον, ποιά 
χαρακτηριστικά λάθη κάνουν οι περισσότεροι;
Sizemore: Το μεγαλύτερο λάθος είναι απλά να μην 
αποταμιεύεις αρκετά χρήματα σε αρκετά νεαρή ηλικία. Ένα 
δολάριο που αποταμιεύεται στην ηλικία των 20 ετών είναι 
πολύ πιο πολύτιμο από ένα δολάριο που αποταμιεύεται στην 
ηλικία των 40 ετών. Αλλά πέρα από αυτό, το να μη λαμβάνεις 
αρκετό ρίσκο μπορεί να αποβεί το ίδιο καταστροφικό όσο το να 
λαμβάνεις υπερβολικό ρίσκο. Χρήματα που αποταμιεύονται 
σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή σε ομόλογα πιθανώς να μην 
συμβαδίζουν ούτε με τον πληθωρισμό.  

TRADERS :́ Τι θα συνιστούσατε να κάνουν οι γονείς 
για να επενδύσουν για την εκπαίδευση των παιδιών 
τους; 
Sizemore: Τα αποκαλούμενα πλάνα 529 αποτελούν μια 
αξιοπρεπή εναλλακτική λύση για τις περισσότερες οικογένειες 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, και διαχειρίζομαι τέτοια πλάνα για 
πελάτες. Η απόδοση φόρου είναι καλή, αν και οι επενδυτικές 
επιλογές είναι κάπως περιορισμένες. 

TRADERS :́ Ποιά είναι η γνώμη σας για τα ETF; 
Μπορεί να υπάρξουν δυσκολίες (λανθασμένες 
τιμολογήσεις προϊόντων) καθώς όλο και περισσότεροι 
επενδυτές μεταβαίνουν σε παθητικές επενδύσεις; 
Sizemore: Ένα ETF μιάζει πολύ με ένα όπλο. Στα σωστά 
χέρια, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο. Σε λάθος χέρια είναι 
επικίνδυνο ή ακόμα και εγκληματικό. Ως γενικός κανόνας, μου 
αρέσει πολύ η δομή των ETF. Αλλά σε ορισμένους τομείς, 
συμφωνώ ότι διαστρέφουν την αγορά. Ένα παράδειγμα είναι 
τα ομόλογα. Τα ETF των ομολόγων έχουν εξαιρετικά μεγάλη 
ρευστότητα, ενώ τα υποκείμενα ομόλογα πολύ λιγότερη. 

Η μεταβλητότητα δεν είναι ρίσκο.
Ρίσκο είναι η πιθανότητα να χάσει

σε αξία ο λογαριασμός σας και
να μη την ανακτήσει ποτέ.  

http://www.traders-mag.gr/
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Συναλλαγές με προϊόντα μόχλευσης 
Παρουσιάζουμε τη λειτουργικότητα διαφόρων προϊόντων 
μόχλευσης και δείχνουμε τις δυνατότητες της χρήσης τους 
στις συναλλαγές. 

ισερχόμαστε στους επιμέρους τύπους και συγκρίνουμε 
τους όρους διαφορετικών προμηθευτών, μαζί με τα πιο 
σημαντικά στατιστικά στοιχεία της Γερμανικής Ένωσης 
Παραγώγων erma  er at es ss at  για την 
αγορά προϊόντων μόχλευσης, μια πολύ σημαντική αγορά 
σηματωρό της υρώπης.

πισκόπηση του επόμενου τεύχους 

εισαγωγικό άρθρο Άνθρωποι

Συνέντευξη  st e tt e,  
γνωστός και ως a  arr w 

 a  arr w διαθέτει εμπειρία στις εκτελέσεις συναλλαγών άνω 
των  ετών, σε όλες τις ομάδες κεφαλαιακών αγαθών. Η ειδικότητά του 
είναι η στρατηγική σε επίπεδο παγκόσμιας μακροοικονομίας g a  
ma r . Σήμερα, εκτελεί συναλλαγές στον προσωπικό του λογαριασμό 
του και εργάζεται πάνω στο δικό του διορατικό πρόγραμμα er e ar  
Trader .  ar  r t  συνάντησε τον a  στο γραφείο του, το at  

a es  στο ας έγκας, και μίλησε μαζί του για τις συναλλαγές του και 
τη φιλοσοφία τους.

Αλλά η ρευστότητα είναι πραγματική ή τεχνητή  Τι θα συμβεί 
αν, λόγω θεσμικής πώλησης, έχουμε εξόφληση μετοχών ETF 
και μια ξαφνική πλημμύρα απογραφής ομολόγων να χτυπά 
την αγορά   θρυλικός επενδυτής ar  a  έθεσε ένα 
παρόμοιο ερώτημα, και συμφωνώ.  

Αλλά την ίδια στιγμή, πρέπει να πούμε ότι τα ETF 
αποτελούν ένα φανταστικό, φορολογικά ευνοϊκό επενδυτικό 
όχημα.

TRADERS :́ ατά την άπο ή σας, ποια είναι η 
μεγαλύτερη παρανόηση σχετικά με τις αγορές και τις 
συναλλαγές επενδύσεις στα μάτια του κόσμου; 
Sizemore:  κόσμος δείχνει πράγματι μικρή κατανόηση 
του ρίσκου. Η μεταβλητότητα δεν είναι ρίσκο. Η 
μεταβλητότητα είναι μεταβλητότητα, τίποτα λιγότερο και 
τίποτα περισσότερο. Ρίσκο είναι η πιθανότητα να χάσει 
σε αξία ο λογαριασμός σας και να μη την ανακτήσει ποτέ. 
Αλλά αυτό είναι δυσκολότερο να εκτιμηθεί σε σχέση με την 
απλή μεταβλητότητα, κι έτσι οι επενδυτές έχουν την τάση 
να εστιάζουν σε ασήμαντες μετρήσεις όπως είναι η τυπική 
απόκλιση και το βήτα.  

TRADERS :́ πάρχουν κάποιες πολύτιμες συμβουλές 
που δεχθήκατε από άλλους στο παρελθόν; 
Sizemore: Ένας συνάδελφός μου μου έδωσε μια 
εντυπωσιακά απλή συμβουλή  Απλά, βγάλε για εμάς 
κάποια χρήματα . Αυτό μπορεί να ακούγεται γελοίο, αλλά 
στην πραγματικότητα είναι ουσιαστικό. ερικές φορές 
παθιαζόμαστε με το κυνήγι ενός σημείου αναφοράς ή την 
επίτευξη ενός ορισμένου επιπέδου κινδύνου. Αλλά στο 
τέλος της ημέρας, είσαι ευχαριστημένος εάν έχεις βγάλει 
χρήματα.

TRADERS :́ κτός από τις αγορές, υπάρχει κάποιο 
άλλο πάθος που ακολουθείτε; 
Sizemore: ταν ήμουν νεότερος, ήμουν ταξιδιώτης του 
κόσμου. Αλλά σήμερα, είμαι σπιτόγατος. Το πάθος μου είναι 
να περνάω χρόνο με τους γιους μου. Έχω μια ευλογημένη 
ζωή, και μερικές φορές είναι εύκολο να παρασυρθείς από τη 
δουλειά και να το λησμονήσεις αυτό. «

Η συνέντευξη έχει πραγματοποιηθεί
από ar  rae t .
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Justice Little 
γνωστός και ως 
Jack Sparrow
Επενδύστε δυναμικά την 
κατάλληλη στιγμή 

Ως επενδυτής, ο Jack Sparrow διαθέτει πείρα άνω των 17 ετών, σε όλες τις ομάδες 
κεφαλαιακών αγαθών. Ειδικεύεται στην παγκόσμια μακροοικονομική στρατηγική. Σήμερα, 
εκτελεί συναλλαγές στον προσωπικό του λογαριασμό και εργάζεται για το φιλόδοξο 
πρόγραμμά του «Mercenary Trader» (www.mercenarytrader.com). Ο Marko Gränitz 
συνάντησε τον Jack στο γραφείο του «Batcaves» στο Λας Βέγκας και μίλησε μαζί του για 
τις συναλλαγές του και τη φιλοσοφία του. 

» TRADERS’: Τζακ, πρώτο ερώτημα, πού αποδίδεται 
το ψευδώνυμο; 
Sparrow: Λοιπόν, για μένα είναι τόσο απλό, ώστε γίνεται 
κυρίως διασκεδαστικό. Με όλη τη σοβαρότητα που υπάρχει 
στη δουλειά μας, δεν πρέπει να χάνουμε το χιούμορ. Και όχι 
μόνο αυτό: πρέπει επίσης να απολαμβάνεις τη ζωή και να 
κάνεις κάποια πράγματα αντί να κάθεσαι μόνιμα μπροστά 
στον υπολογιστή και να εργάζεσαι.

TRADERS’: Επί του παρόντος, τα μεγάλα ταξίδια δεν 
φαίνεται να αποτελούν ζήτημα, σωστά; 
Sparrow: Ναι, αυτή την εποχή εργάζομαι 70 με 80 ώρες 
την εβδομάδα και διαμορφώνω μαζί με τους συναδέλφους 
μου την πλατφόρμα που πλαισιώνει το Mercenary Trader. 
Την τελειοποιούμε και δημιουργούμε ειδικά επεκτάσιμες 
διαδικασίες. Ως βάση μιας μεταγενέστερης, πολύ 
μεγαλύτερης δομής που δε θα περιλαμβάνει μόνο τις δικές 
μας συναλλαγές αλλά και πράγματα όπως παγκόσμια 
έρευνα, διαχείριση επενδυτικών εργαλείων και πρώτης τάξης 

κοινότητα επενδυτών. Σε αυτή τη μορφή, αυτό είναι μοναδικό 
στον κόσμο και θα αναζωογονήσει τη βιομηχανία. Ας είμαστε 
ειλικρινείς: Ποιός συντάκτης αναφορών επί της αγοράς είναι 
επίσης ενεργός; Εδώ βλέπουμε το μεγάλο μας πλεονέκτημα, 
καθώς εμείς οι ίδιοι είμαστε ενθουσιώδεις επενδυτές/traders 
και έτσι μπορούμε να τα συνδέουμε όλα μαζί. Κάποια στιγμή 
θα θέλαμε να εκπαιδεύουμε traders. Εδώ έχω πάντα τις 
‘χελώνες’ ως πρότυπο. Μέχρι τότε, υπάρχει μακρύς δρόμος, 
αλλά εργάζομαι πάνω σε αυτό απτόητος.

TRADERS’: Αυτή η εποχή μοιάζει να είναι 
συναρπαστική για εσάς. Τι κάνατε πριν το Mercenary; 
Sparrow: ‘Εχω σπουδάσει κάτι άλλο, αγγλική φιλολογία. 
Ήμουν έτοιμος να γίνω καθηγητής και να έχω μια ακαδημαϊκή 
ζωή. Αλλά ένας από τους καθηγητές μου, σε μια προσωπική 
συνομιλία, με έκανε να αλλάξω πλάνα. Αυτό με βύθισε σε 
μια κρίση ταυτότητας και έπρεπε πλέον να σκεφτώ πώς θα 
προχωρούσα. Έπρεπε όμως πρώτα να ολοκληρώσω τις 
σπουδές μου. 

http://www.traders-mag.gr/
http://www.mercenarytrader.com/
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Sparrow: Απλά συναλλάσσομαι τα πάντα, επειδή η 
προσέγγισή μου είναι τα παγκόσμια μακροοικονομικά. 
Κάνω διάφορα θεμελιώδη σενάρια που έχουν λογική για 
διάφορους λόγους, και στη συνέχεια περιμένω έως ότου η 
αγορά και η προδιάθεση επιβεβαιώσουν αυτά τα σενάρια με 

TRADERS’: Η απόσταση από τις 
σπουδές σου μέχρι τις συναλλαγές 
είναι μεγάλη. Πώς έμαθες για τις 
χρηματαγορές;
Sparrow: Απέκτησα τυχαία το βιβλίο 
του θρυλικού επενδυτή εμπορευμάτων 
Jim Rogers («Investment Biker»). Σε 
αυτό ανέφερε το πώς ταξίδευε με τη 
μοτοσικλέτα του σε όλο τον κόσμο 
για δύο περίπου χρόνια και στη 
συνέχεια επένδυσε σε χώρες που 
θεωρούσε πολλά υποσχόμενες. Αυτό 
με γοήτευσε. Τι συναρπαστική ζωή. 
Έκανα κάποιες πρακτικές ασκήσεις σε 
μπρόκερ και διάβασα όσα περισσότερα 
μπορούσα για το χρηματιστήριο. Όταν 
ολοκλήρωσα τις σπουδές μου το 
1998, επικρατούσε η ασιατική κρίση 
και στη Γουόλ Στριτ δεν υπήρχαν οι 
κλασικές δουλειές. Κι έτσι πήγα σε έναν 
μπρόκερ εμπορευμάτων στην όμορφη 
Lake Tahoe, όπου εργάστηκα για 
λογαριασμό hedge funds πάνω στην αντιστάθμιση πρώτων 
υλών και συναλλαγμάτων.

TRADERS’: Αυτή ήταν η πλευρά των πελατών. Πώς 
φτάσατε στις δικές σας συναλλαγές;
Sparrow: Ενδιαφερόμουν ιδιαίτερα 
για την παρακολούθηση τάσεων 
και διάβασα για παράδειγμα το 
βιβλίο του Michael Covel («Trend 
Following»). Αλλά πολλοί ακόμη 
επενδυτές με επηρέασαν ουσιαστικά, 
όπως, για παράδειγμα, ο θρύλος 
των επενδύσεων Ed Seykota. Το 
2002, ο τομέας των εμπορευμάτων 
παρουσίασε κάμψη λόγω της 
καθοδικής αγοράς. Μαζί με έναν 
συνέταιρο, ξεκινήσαμε μια επενδυτική 
επιχείρηση που για λίγο καιρό πήγε 
αρκετά καλά. Ωστόσο, ο συνέταιρος 
αποσύρθηκε στη συνέχεια κι εγώ έκανα 
τη δική μου επιχείρηση - συναλλαγές, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνα 
με τη μορφή ενός ενημερωτικού 
δελτίου της αγοράς. Τέλος, ξεκίνησα 
την Mercenary Trader. 

TRADERS’: Ποιο είναι το 
επενδυτικό σας ύφος σήμερα;

Ανάλογα με το EUR/USD, η τιμή του πετρελαίου βυθίστηκε. Κανείς δεν το περίμενε, ιδίως 
σε σχέση με το βαθμό της μετακίνησης. Μέσα σε λίγους μήνες, η τιμή μειώθηκε κατά το 
ήμισυ – ένα fat-tail event.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ2) Εβδομαδιαίο διάγραμμα WTI, αργό πετρέλαιο  

Η τεράστια πτώση τιμής από το καλοκαίρι του 2014 μπορεί να χαρακτηριστεί ως fat-tail 
event. Μια τόσο έντονη πτωτική πορεία ήταν απολύτως απρόβλεπτη.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ1) Εβδομαδιαίο διάγραμμα EUR/USD 
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Justice Little 
γνωστός και ως 
Jack Sparrow
Επενδύστε δυναμικά την 
κατάλληλη στιγμή 

Ως επενδυτής, ο Jack Sparrow διαθέτει πείρα άνω των 17 ετών, σε όλες τις ομάδες 
κεφαλαιακών αγαθών. Ειδικεύεται στην παγκόσμια μακροοικονομική στρατηγική. Σήμερα, 
εκτελεί συναλλαγές στον προσωπικό του λογαριασμό και εργάζεται για το φιλόδοξο 
πρόγραμμά του «Mercenary Trader» (www.mercenarytrader.com). Ο Marko Gränitz 
συνάντησε τον Jack στο γραφείο του «Batcaves» στο Λας Βέγκας και μίλησε μαζί του για 
τις συναλλαγές του και τη φιλοσοφία του. 

» TRADERS’: Τζακ, πρώτο ερώτημα, πού αποδίδεται 
το ψευδώνυμο; 
Sparrow: Λοιπόν, για μένα είναι τόσο απλό, ώστε γίνεται 
κυρίως διασκεδαστικό. Με όλη τη σοβαρότητα που υπάρχει 
στη δουλειά μας, δεν πρέπει να χάνουμε το χιούμορ. Και όχι 
μόνο αυτό: πρέπει επίσης να απολαμβάνεις τη ζωή και να 
κάνεις κάποια πράγματα αντί να κάθεσαι μόνιμα μπροστά 
στον υπολογιστή και να εργάζεσαι.

TRADERS’: Επί του παρόντος, τα μεγάλα ταξίδια δεν 
φαίνεται να αποτελούν ζήτημα, σωστά; 
Sparrow: Ναι, αυτή την εποχή εργάζομαι 70 με 80 ώρες 
την εβδομάδα και διαμορφώνω μαζί με τους συναδέλφους 
μου την πλατφόρμα που πλαισιώνει το Mercenary Trader. 
Την τελειοποιούμε και δημιουργούμε ειδικά επεκτάσιμες 
διαδικασίες. Ως βάση μιας μεταγενέστερης, πολύ 
μεγαλύτερης δομής που δε θα περιλαμβάνει μόνο τις δικές 
μας συναλλαγές αλλά και πράγματα όπως παγκόσμια 
έρευνα, διαχείριση επενδυτικών εργαλείων και πρώτης τάξης 

κοινότητα επενδυτών. Σε αυτή τη μορφή, αυτό είναι μοναδικό 
στον κόσμο και θα αναζωογονήσει τη βιομηχανία. Ας είμαστε 
ειλικρινείς: Ποιός συντάκτης αναφορών επί της αγοράς είναι 
επίσης ενεργός; Εδώ βλέπουμε το μεγάλο μας πλεονέκτημα, 
καθώς εμείς οι ίδιοι είμαστε ενθουσιώδεις επενδυτές/traders 
και έτσι μπορούμε να τα συνδέουμε όλα μαζί. Κάποια στιγμή 
θα θέλαμε να εκπαιδεύουμε traders. Εδώ έχω πάντα τις 
‘χελώνες’ ως πρότυπο. Μέχρι τότε, υπάρχει μακρύς δρόμος, 
αλλά εργάζομαι πάνω σε αυτό απτόητος.

TRADERS’: Αυτή η εποχή μοιάζει να είναι 
συναρπαστική για εσάς. Τι κάνατε πριν το Mercenary; 
Sparrow: ‘Εχω σπουδάσει κάτι άλλο, αγγλική φιλολογία. 
Ήμουν έτοιμος να γίνω καθηγητής και να έχω μια ακαδημαϊκή 
ζωή. Αλλά ένας από τους καθηγητές μου, σε μια προσωπική 
συνομιλία, με έκανε να αλλάξω πλάνα. Αυτό με βύθισε σε 
μια κρίση ταυτότητας και έπρεπε πλέον να σκεφτώ πώς θα 
προχωρούσα. Έπρεπε όμως πρώτα να ολοκληρώσω τις 
σπουδές μου. 

http://www.tradesignalonline.com/
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Έχουμε μάθει από πολλούς
πετυχημένους επενδυτές ότι αυτό που
έχει σημασία είναι να περιμένεις την

κατάλληλη στιγμή και μετά να ενεργείς

αντίστοιχες μετακινήσεις τιμών. Η βάση είναι μια θεμελιώδης 
ιδέα, η εκτέλεση μπορεί να μη γίνει μέχρι να υπάρξει τεχνική 
επιβεβαίωση. 

TRADERS : ρα, έχετε αναπτύξει ιδέες εκτέλεσης 
συναλλαγών που μπορεί να μην εφαρμοστούν ποτέ, 
εφόσον δεν το επιτρέ ει η μετακίνηση της αγοράς;
S rro : Σωστά. νεργούμε μόνο όταν υπάρχει τεχνική 
επιβεβαίωση. Διαφορετικά, διατρέχουμε τον κίνδυνο να 
χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Για παράδειγμα, ως 
προς τα θεμελιώδη, οι αγορές ήταν κατάφωρα υπερτιμημένες 

το 999. Αλλά με μια συναλλαγή πώλησης, ένας επενδυτής 
θα έβαζε σε κίνδυνο τα πάντα, παρόλο που θα έπραττε ορθά. 
Αλλά μόνο όταν οι αγορές άρχισαν να πέφτουν μπορούσε 
κάποιος να εκτελέσει τα στησίματα πώλησης.

TRADERS : Ποιός είναι ο στόχος της στρατηγικής σας; 
S rro : Προσπαθούμε να εντοπίσου τα Fat Ta  
E e ts. Αυτές είναι σπάνιες αλλά ακραίες μετακινήσεις 
τιμών, μη αναμενόμενες. Η επόμενη μεγάλη συναλλαγή 
μπορεί πρακτικά να γίνει οπουδήποτε. Ακόμη κι εμείς 
δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων τι θα συμβεί, αλλά 

αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που 
αναπτύσσουμε τα σενάριά μας και στη 
συνέχεια περιμένουμε επιβεβαίωση 
από την αγορά. υσικά, υπάρχουν 
μερικές συναλλαγές με πραγματικά 
τεράστιες μετακινήσεις, αλλά κάθε 
τόσο εμφανίζεται μια περίπτωση που 
μας αποζημιώνει για όλο τον κόπο. 
Ως εκ τούτου, συναλλασσόμαστε 
μόνο στην κατεύθυνση της τάσης 
και δεν ακολουθούμε στρατηγική 
επαναφοράς στο μέσο συναλλαγές 
ενάντια στην τάση , που μερικές φορές 
μπορεί να είναι μια καλή προσθήκη σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία. 

TRADERS : πάρχουν 
παραδείγματα  ; 
S rro : Από το καλοκαίρι του 20 4, 
για παράδειγμα, η τεράστια υποτίμηση 
του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ 
διάγραμμα  ή η ακραία πτώση της 

τιμής του πετρελαίου διάγραμμα 2 .

Την ημέρα της συνέντευξης 22 0 20 5 , ο a  arr w διαμόρφωσε μια μικρή θέση 
πώλησης.  λόγος για αυτό ήταν οι βίαιες για μια μέρα πωλήσεις σε σύγκριση με τις 
πωλήσεις του προηγούμενου μήνα, που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν μια πτωτική 
πορεία.

Πηγή  www.trades g a e. m

Δ  Συναλλαγή πώλησης E   
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TRADERS’: Μπορείτε να μας 
δώσετε ένα παράδειγμα για το 
πώς δείχνει ένα τεχνικό σήμα που 
επιβεβαιώνει τα σενάριά σας; 
Sparrow: Αυτά συνήθως είναι πολύ 
απλά πράγματα όπως ξεσπάσματα 
ή συγκεκριμένα μοτίβα τιμών. Είναι 
σημαντικό να λαμβάνουμε ένα σήμα σε 
υψηλότερο χρονικό επίπεδο, ιδανικά, 
στο εβδομαδιαίο διάγραμμα. Αυτό 
είναι λογικό, γιατί ψάχνουμε για μια 
πραγματικά μεγάλη μετακίνηση που 
θα πρέπει να εμφανιστεί σε αυτό το 
χρονικό πλαίσιο. Αυτές οι διαρθρωτικές 
αλλαγές ονομάζονται «σημεία καμπής» 
(inflection points) στα οποία η αγορά 
δεν θα πρέπει να φτάνει αργότερα σε 
διορθώσεις, ενάντια στην κατεύθυνση 
της τάσης. Ως αντιστάθμιση, 
χρησιμοποιούμε στοπ, η θέση των 
οποίων είναι προσανατολισμένη σε 
τεχνικά επίπεδα του διαγράμματος και 
στο μέσο πραγματικό εύρος (ATR). Συνήθως, το στοπ αρχικά 
είναι στα δύο ATR. 

TRADERS’: Ποιούς τύπους εντολών χρησιμοποιείτε 
για είσοδο; 
Sparrow: Συνήθως χρησιμοποιούμε buy-order και sell-stop-
order. Μερικές φορές, η κατάσταση 
απαιτεί μια εντολή αγοράς, όταν έχει 
συμβεί κάτι περίεργο και πρέπει να 
συμβεί γρήγορα. Συχνά είναι καλό να 
μπαίνουμε στην αγορά με μικρή θέση, 
προκειμένου να είμαστε εκεί. Σε αυτή 
την περίπτωση, οι εντολές αγοράς 
μάς βοηθούν να εισέλθουμε στη 
συναλλαγή, η οποία αλλιώς μπορεί να 
ξεφύγει πολύ γρήγορα.

TRADERS’: Πώς διαχειρίζεστε τις 
θέσεις σας; 
Sparrow: Στην αρχή συνήθως 
οικοδομούμε μια μικρή θέση και 
βλέπουμε πώς αναπτύσσεται το όλο 
θέμα. Έχεις μια καλύτερη αίσθηση της 
συναλλαγής, αν έχεις ήδη εκτελέσει 
μία. Αν συμβαίνουν λίγα πράγματα και 
δεν είμαστε ιδιαίτερα πεπεισμένοι για 
τη συναλλαγή, είμαστε τουλάχιστον 
παρόντες με ένα συντηρητικό 

μέγεθος θέσης και, στην ιδανική περίπτωση, μπορούμε 
να πετύχουμε κάποιο ποσοστό απόδοσης. Η κατάσταση 
είναι διαφορετική όταν φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η 
συναλλαγή μας έχει πιάσει μια σημαντική μετακίνηση 
και θα μπορούσε να προκύψει μια δυνητικά εξαιρετική 
αναλογία ευκαιρίας/ρίσκου. Αλλά πρέπει να συνδράμουν 

Άλλο ένα γεγονός που σχεδόν κανένας δεν περιμένει θα ήταν μία μεταστροφή στις 
μετοχές εξόρυξης χρυσού. Το διάγραμμα δείχνει την εκτεταμένη πτωτική αγορά σε gold 
mining ETF Market Vectors Gold Miners (σύμβολο GDX).

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ5) «Εξοστρακισμένες» μετοχές εξόρυξης χρυσού  

Ένα πιθανό ακραίο μελλοντικό γεγονός θα μπορούσε να είναι η ανατίμηση του δολαρίου 
ΗΠΑ έναντι του ιαπωνικού γέν, εάν οι τιμές είναι πάνω από το όριο των 200.

Πηγή: www.tradesignalonline.com

Δ4) Πιθανό σενάριο Fat-tail για το USD/JPY  
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TRADERS : ν θέλετε να διαμορφώσετε μια μικρή 
αρχική θέση, πότε το κάνετε αυτό; 
S rro : δώ είναι σημαντικό να εξασφαλίζεις μια καλή 
αναλογία ρίσκου ανταμοιβής. Αυτό λειτουργεί καλύτερα 
όταν μετά από αρκετές εβδομάδες ξεσπά μια μικρή αντίθετη 
τάση και δημιουργεί νέα δυναμική στην κατεύθυνση της 
τάσης. Πρόκειται για μια τυπική συμπεριφορά της αγοράς, 
την οποία μου αρέσει να ονομάζω r s-test . Αυτό 
το τεστ δείχνει αν οι αντίθετες μετακινήσεις σε μια τάση 
δοκιμάζουν την πεποίθηση των επενδυτών για το αν 
μπορούν πράγματι να ακολουθήσουν την τάση. Αν στη 
συνέχεια η αντίθετη μετακίνηση ολοκληρωθεί ξαφνικά, το 
τεστ έχει τελειώσει και η τάση συνεχίζει προς την αρχική 
κατεύθυνση  γενικά, με ισχυρότερη πεποίθηση απο 
πλευράς επενδυτών.

TRADERS : Πώς καταλήξατε στον όρο S  ; 
S rro : ου αρέσει να δίνω στα πράγματα ονόματα 
μεγάλων επενδυτών, όχι μόνο στο r s-test. Για παράδειγμα, 
ακόμη και ο σκύλος μου ονομάζεται e rge, προς τιμήν του 
θρυλικού επενδυτή e rge r s. δώ έχουμε και πάλι το 
χιούμορ που δεν μπορείς να χάσεις σε αυτή τη δουλειά. 

TRADERS : Τι συναλλάσσεστε τώρα; (Σημείωση του 
συντάκτη:  συνέντευξη έλαβε χώρα το βράδυ της 

.) 
S rro : Αυτή τη στιγμή, το E

 είναι συναρπαστικό. Για ένα 
διάστημα δεν γινόταν τίποτα, μετά 
από την απότομη υποτίμηση του 
ευρώ, αλλά σήμερα υπήρξε μια ισχυρή 
πώληση και διαμορφώσαμε μια μικρή 
θέση πώλησης διάγραμμα . Τώρα 
παρακολουθούμε τη δυναμική της τιμής. 
Για όσο διάστημα δεν θα υπάρχουν 
σημαντικές ανοδικές μετακινήσεις, θα 
διατηρήσουμε τη συναλλαγή και ίσως 
να την ενισχύσουμε.

TRADERS : α μπορούσατε να 
μας πείτε μερικά σενάρια για το 
μέλλον που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν ; 
S rro : Ναι, ευχαρίστως. Ένα από τα 
σενάρια μας είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό 
δολάριο. Θα μπορούσε να είναι μια εκ 
νέου αξιολόγηση έναντι του απωνικού 
γεν ή ένα ακραίο τίναγμα προς την 
κατεύθυνση των 250 ή ακόμα και 00 
ανά Δολάριο ΗΠΑ διάγραμμα 4 . 

διάφοροι παράγοντες και να επιβεβαιώσουν το σενάριό 
μας. Σε αυτήν την περίπτωση, προσπαθούμε να κάνουμε 
μεγάλη είσοδο και να ρισκάρουμε περισσότερα και 
ίσως πετύχουμε τη συναλλαγή της χρονιάς. Αυτές τις 
καταστάσεις τις ονομάζουμε g  t  trades . 

ίναι περίπου σαν το πόκερ, όπου πρέπει να λαμβάνεις 
υπόψη σου τα δικά σου φύλλα, άρα τη συναλλαγή σου 
και, από την άλλη, τη συμπεριφορά των άλλων και την 
πιθανότητα εναλλακτικών σεναρίων προκειμένου να 
λάβεις την καλύτερη απόφαση. Στην ιδανική περίπτωση, 
όλα βαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο και μπορείς να έχεις το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

TRADERS : ρα, λαμβάνετε μεγάλες θέσεις όταν 
προκύπτει μια ευκαιρία σε  υπέρ σας. Πώς 
αντιμετωπί ετε το ρίσκο; 
S rro : υσικά κι ενέχει ρίσκο η διαμόρφωση μεγάλων 
θέσεων. Αλλά έχουμε μάθει από πολλούς πετυχημένους 
επενδυτές ότι αυτό που έχει σημασία είναι να περιμένεις την 
κατάλληλη στιγμή και μετά να ενεργείς με σωστή διαχείριση 
θέσης. Πολλοί σπουδαίοι επενδυτές έχουν με αυτό τον 
τρόπο πετύχει πολλά. Πέρα από κατάλληλο συγ χρονισμό, 
χρειάζεται και μια γερή δόση θάρρους. Και ναι, φυσικά και 
είναι ριψοκίνδυνο, γι  αυτό και σε αυτές τις συναλλαγές 
πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς τι κάνουμε. 

 a  arr w θεωρεί τις καθαρά θεμελιώδεις στρατηγικές ακατάλληλες, αν δεν 
λαμβάνουν υπόψη τη συμπεριφορά της αγοράς. Ακριβώς όπως η συναλλαγή πώλησης 
της et  στις  Αυγούστου δείτε τον κύκλο . Σε αυτή την περίπτωση, υπήρξε 
βραχυπρόθεσμα αποτελεσματική, επειδή υπήρξε το κραχ του συνόλου της αγοράς τον 
Αύγουστο. Αλλά θα ήταν καλύτερα να περιμέναμε για μια σαφή αδυναμία στην αγορά και 
έπειτα να τοποθετούσαμε τη συναλλαγή.

Πηγή  www.trades g a e. m
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Ακόμη και για το ευρώ βλέπουμε τεράστια καθοδική δυναμική 
προς 0,80 ή 0,90 ευρώ/δολάριο ΗΠΑ. Και ποιος ξέρει, ίσως 
να υπάρξει και πάλι ένα μεγάλο ράλι στις μετοχές εξόρυξης 
χρυσού, που για μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονται 
υπό τεράστια πίεση. Δείτε, για παράδειγμα, την Market 
Vectors Gold Miners ETF (σύμβολο GDX), που έπεσε κατά 
περίπου 80 τοις εκατό από το υψηλό του 2011 (διάγραμμα 
5). Εδώ μπορεί να υπάρξει μια εξαιρετική αναλογία ρίσκου/
ανταμοιβής, όταν οι αγορές θα αναμένουν ξαφνικό αλλά 
επανεμφανιζόμενο υψηλότερο πληθωρισμό (όλοι οι οπαδοί 
του χρυσού περιμένουν μάταια).

Πρόκειται για ακραία σενάρια που μπορεί να μη συμβούν 
ποτέ σε αυτή τη μορφή. Αλλά, όταν η αγορά δώσει το σήμα, 
πρέπει αυτά να τα έχουμε στην οθόνη με τάξη, προκειμένου 
να είμαστε εδώ με πεποίθηση και μεγάλες θέσεις. Οι μικρές 
συναλλαγές με μικρά, κατά μέσο όρο, κέρδη υπάρχουν για 
να πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Αλλά μόνο οι μεγάλες 
συναλλαγές μπορούν να μας κάνουν πραγματικά πλούσιους. 

TRADERS’: Αν εξασφαλίσετε μια καλή συναλλαγή, 
πότε την τερματίζετε; 
Sparrow: Κοιτάζω πάλι την θεμελιώδη κατάσταση και την 
προδιάθεση της αγοράς, καθώς επίσης και την ανάπτυξη των 
τιμών. Ένα παράδειγμα τεχνικού κριτηρίου είναι ο κινητός 
μέσος όρος 50 ημερών. Εάν αυτός ξεπερνιέται με βιώσιμο 
τρόπο κατά περισσότερο από ένα ή δύο ATR, πραγματοποιώ 
έξοδο (συναλλαγή αγοράς ανάλογα, όταν πέφτει κάτω από 
τη γραμμή). Συχνά, ωστόσο, επιλέγουμε τη σταδιακή έξοδο 
(Scaling Out) και μερικές φορές επιτρέπουμε στις συναλλαγές 
να διατηρούνται με ένα trailing stop. Έτσι, οι πραγματικά 
καλές συναλλαγές μπορούν να τρέχουν για τουλάχιστον έξι 
ή δώδεκα μήνες.

TRADERS’: Συναλλάσσεστε και στρατηγικές 
δικαιωμάτων προαίρεσης προκειμένου να κερδίσετε 
την τιμή δικαιώματος; 

Sparrow: Περιοριζόμαστε στα παγκόσμια μακροοικονομικά 
και στις στρατηγικές με κατεύθυνση. Η πώληση δικαιωμάτων 
προαίρεσης είναι σαν να προσφέρεις ασφάλιση έναντι 
καταστροφών. Πάει καλά και είναι κερδοφόρα, αλλά μπορεί 
ξαφνικά να φέρει βαριές απώλειες. Δεν θέλω να πω ότι αυτή 
η στρατηγική δεν λειτουργεί. Όπως συμβαίνει με όλα, εδώ 
πρέπει να γνωρίζετε τους κινδύνους και αυτοί μπορεί να είναι 
ουσιαστικοί - ειδικά τώρα που έχει λειτουργήσει τέλεια για έξι 
χρόνια και χωρίς πολύ μεγάλες αναταράξεις. Βασικά: Κάθε 
φορά που κάτι είναι προφανές σε πολλούς ανθρώπους, παύει 
να λειτουργεί – οι αγορές ή οι συνθήκες αλλάζουν εύκολα, 
και μαζί τους αλλάζουν οι ευκαιρίες και οι τιμές δικαιώματος. 
Αυτό ειδικά πρέπει να το θυμάστε.

TRADERS’: Πώς αντιμετωπίζετε τις συναλλαγές με 
απώλειες; 
Sparrow: Σημαντικό σημείο. Προσπαθούμε να κάνουμε τις 
συναλλαγές με απώλειες βαρετές.  Πραγματοποίησε έξοδο, 
ανέλυσε, ξέχασέ το και συνέχισε. Από την άλλη, αν φαίνεται 
συναρπαστική και ενδιαφέρουσα, τότε γίνεται επικίνδυνη και 
είναι πιθανόν να έχεις κάνει κάτι λάθος. Για να δημιουργήσουμε 
πλήξη μεταξύ των απωλειών, χρησιμοποιούμε, για 
παράδειγμα, trailing Stop που προσαρμόζονται αυτόματα στις 
μετακινήσεις των τιμών. Επιπλέον, αποφασίζουμε σχετικά 
με διακριτή αγορά ή πώληση μόνο βάσει του εβδομαδιαίου 
και ημερήσιου διαγράμματος. Έπειτα, καθημερινά κάνουμε 
μια ανάλυση όλων των συναλλαγών για να μάθουμε από 
ενδεχόμενα λάθη.

TRADERS’: Πώς διαχειρίζεστε πολλαπλές θέσεις 
μεταξύ τους σε ένα χαρτοφυλάκιο, ιδίως όσον αφορά 
τις συσχετίσεις και τον κίνδυνο διασποράς; 
Sparrow: Αυτό προκύπτει από τη διαδικασία. Σε πρώτη 
φάση, καθορίζουμε εάν και πού θέλουμε να συμμετάσχουμε, 
άρα πού θα βρίσκεται η έκθεσή μας. Για παράδειγμα, στην 
περιοχή των μετοχών ενός συγκεκριμένου τομέα που αυτήν 

Κάθε φορά που κάτι είναι 
προφανές σε πολλούς 

ανθρώπους, παύει να λειτουργεί.
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μ    : το μέσο πραγματικό 
ακαθάριστο περιθώριο αντιπροσωπεύει το πλάτος της 
διακύμανσης των αγορών σε έναν δείκτη. ο πραγματικό 
εύρος είναι η υψηλότερη από τις τρεις τιμές: 

(1) ψηλό (σήμερα) - χαμηλό (σήμερα) 
(2) ψηλό (σήμερα) - τιμή κλεισίματος (χθες) 
( ) ιμή κλεισίματος (χθες) – χαμηλό (σήμερα) 

ο ATR που υπολογίζεται με την προεπιλεγμένη ρύθμιση 
είναι ο κινητός μέσος όρος του πραγματικού εύρους για 1  
περιόδους. 

a  a : Σπάνιες, αλλά ακραίες μετακινήσεις τιμών, οι οποίες 
δεν είναι αναγνωρίσιμες στο προσκήνιο. 

o a  a ro: μακροοικονομική προσέγγιση, η οποία 
περιλαμβάνει μια παγκόσμια βάση στην επενδυτική στρατηγική. 
Γίνεται μια προσπάθεια να ανιχνευθούν νωρίς οι μακροοικονομικές 
εξελίξεις της αγοράς και να τις εκμεταλλευτούμε επικερδώς.

ε  : ια εντολή αγοράς ή πώλησης προς τον 
μπρόκερ για να εκτελεστεί το συντομότερο δυνατόν, μόλις 
επιτευχθεί ένα προκαθορισμένο επίπεδο τιμής. 
ε  S S op: πραγματοποιείται πώληση s ort 
εάν επιτευχθεί ένα χαμηλότερο, καθορισμένο επίπεδο. 
Απεναντίας, εντολή u -stop: πραγματοποιείται αγορά όταν 
επιτευχθεί ένα υψηλότερο, ορισμένο επίπεδο. 
ε  : Οι επενδυτές χελώνες είναι επενδυτές 
που έγιναν διάσημοι επειδή μπόρεσαν να θέσουν τις αποφάσεις 
τους για εκτελέσεις συναλλαγών σε σαφείς, καθορισμένους 
κανόνες. Η περίληψη των κανόνων ονομάστηκε σύστημα 
εκτέλεσης συναλλαγών χελώνα. 

a  : ακροπρόθεσμες επενδύσεις που 
εστιάζουν σε θεμελιωδώς υποτιμημένες μετοχές.  

ro : ο ero edge είναι ένας διαδικτυακός τόπος 
ειδήσεων στην αγγλική γλώσσα και μια ομάδα από μπλογκ 
σχετικά με χρηματο-οικονομικά  θέματα. α άρθρα εμφανίζονται 
με ψευδώνυμα.

ς   

την περίοδο πάει καλά. Στη συνέχεια εστιάζουμε σε αυτόν 
τον τομέα και θέλουμε να δούμε συσχετισμούς μεταξύ των 
θέσεών μας. ποθέτουμε ότι σε υψηλότερο επίπεδο, η 
ανάπτυξη των μεμονωμένων συναλλαγών δεν είναι εντελώς 
ανεξάρτητη μεταξύ τους.

TRADERS’: ίχατε κατά το παρελθόν δύσκολες 
περιόδους στις συναλλαγές;  
Sparrow: αι, όπως πιθανώς συμβαίνει με κάθε επενδυτή. 
ο 2009 ήταν δύσκολο, γιατί για πολύ καιρό προσπάθησα 

επανειλημμένα να πουλήσω ενάντια σε μια πολύ φρέσκια 
ανοδική τάση. σως να άκουσα με μεγάλη προσοχή τα παιδιά 
της ero edge (γέλια). μουν προκατειλημένος με την 
ύφεση και αγνόησα για μεγάλο διάστημα την εναλλακτική της 
ανοδικής πορείας. Αλλά πλήρωσα την αγορά και έμαθα από 
αυτό.

TRADERS’: ο περιοδικό μας δεν απευθύνεται μόνο 
σε αρχαρίους, αλλά και σε έμπειρους επενδυτές  Ποια 
πιστεύετε ότι είναι τα μεγαλύτερα λάθη των έμπειρων 
επενδυτών; Αναφερόμαστε στους επενδυτές που 
ασχολούνται περισσότερο καιρό και έχουν μάθει να 
επι ιώνουν  αλλά ίσως να τους λείπει η μεγάλη 
επιτυχία  Ποια είναι τα πράγματα που καθορίζουν μια 
μεγάλη επιτυχία;  
Sparrow: Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο πρόβλημα 
είναι ότι πολλοί επενδυτές υποτιμούν τη σημασία ενός 
μεταβλητού μεγέθους θέσης. Συνήθως εκτελούν συναλλαγές 

με το ίδιο ή με παρόμοιο μέγεθος θέσης. στόσο, η ποιότητα 
των σημάτων δεν είναι πάντα η ίδια. Για ορισμένους 
επενδυτές υπάρχουν απλά περισσότερα ή καλύτερα σημεία 
αναφοράς και πρέπει μερικές φορές να είναι πιο τολμηροί, 
με περισσότερη αυτοπεποίθηση. έρω ότι οι μεγάλες θέσεις 
μοιάζουν πάντοτε με τεντωμένο σχοινί. Αλλά, παράλληλα, 
προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες, αν είσαι εκεί την κατάλληλη 
στιγμή. Αυτό φυσικά απαιτεί εμπειρία, αλλά με ρωτήσατε για 
λάθη έμπειρων επενδυτών. Πολλοί έμπειροι επενδυτές είναι 
απλά πολύ συντηρητικοί όταν προκύπτουν μεγάλες ευκαιρίες, 
και ανησυχούν πολύ για την διαχείριση του κινδύνου. 

ε μικρές συναλλαγές, σπάνια θα πετύχετε το τζάκποτ. 
Επομένως, θα συμβούλευα τους έμπειρους επενδυτές να 
περιμένουν υπομονετικά για τις λίγες καλές στιγμές, και 
έπειτα να κινηθούν δυναμικά και με έλεγχο. Όχι απλά για 
να επιβιώσουν ως επενδυτές, αλλά και για να πετύχουν το 
καλύτερο. Επιβίωση και επιτυχία  

TRADERS’: Αυτό ακούγεται εφικτό  πορεί να μας 
πείτε κάτι ακόμα; 
Sparrow: Πολλοί έμπειροι επενδυτές υποτιμούν τη δύναμη 
μιας τάσης. Πιστεύουν ότι πρέπει να προβλέψουν σωστά την 
αντιστροφή της τάσης ή λίγο αργότερα, και βγαίνουν από την 
αγορά εάν η τάση έχει ήδη ξεκινήσει. εωρούν ότι έχουν ήδη 
χάσει το καλύτερο σημείο . Αλλά συχνά η καλύτερη φάση 
ακολουθεί, αν η τάση αναπτύξει ταχύτητα. Η ιδέα είναι να 
παρατηρείς και να αναγνωρίζεις την κατεύθυνση στην οποία 
κινείται η μάζα. Και αν υπάρχει αμφιβολία, μερικές φορές είναι 
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Ο μακρύς δρόμος ενός επενδυτή 
Ο επενδυτής Rayner Teo αφηγείται την ιστορία του. Χρειάστηκε να διανύσει 
μια μεγάλη και ενίοτε επίπονη διαδρομή και να χάσει μόνο το μισό του 
κεφαλαίου του, πριν καταφέρει να πετύχει. Μετά από πολλές αποτυχίες με 
διάφορες στρατηγικές, κατάφερε τελικά να βρει τη σωστή προσέγγιση στις 
συναλλαγές. Στο εισαγωγικό μας άρθρο, μιλάει για όσα διδάχθηκε και για 
τον τρόπο με τον οποίον σκέφτεται και συναλλάσσεται σήμερα.

Επισκόπηση του επόμενου τεύχους 

εισαγωγικό άρθρο Άνθρωποι

Συνέντευξη: Gary Antonacci  
Ο Gary Antonacci έχει περισσότερα από 35 χρόνια 
εμπειρίας ως επαγγελματίας επενδυτής με εστίαση στις 
χαμένες επενδυτικές ευκαιρίες. Η καινοτόμος έρευνά του 
έφερε στο προσκήνιο τη διττή προσέγγιση της ορμής - μια 
έννοια που συνδυάζει τη διατομή της σχετικής ισχύος με 
την απόλυτη ορμή της παρακολούθησης τάσης.

καλύτερα να μην κάνεις τίποτα για μεγαλύτερο διάστημα, 
όταν δεν υπάρχουν ευκαιρίες ή όταν όλες οι θέσεις πηγαίνουν 
καλά. Οι συναλλαγές δεν πληρώνουν όπως μια κανονική 
δουλειά αλλά σύμφωνα με όσα δώσει η αγορά.

TRADERS’: Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα: τι πιστεύετε 
ότι κάνουν πάντα λάθος οι έμπειροι επενδυτές; 
Sparrow: Για τις επενδύσεις θεωρώ τις καθαρά θεμελιώδεις 
στρατηγικές ακατάλληλες. Value Investing μπορεί να είναι 
αποτελεσματικές ως έννοια, χωρίς αμφιβολία. Αλλά απλά 
το να πουλάς ή να αγοράζεις «εντελώς υπερτιμημένες 
ή υποτιμημένες» μετοχές, δεν έχει κανένα νόημα για 
μένα. Θυμάμαι πολύ καλά μια πρόσφατη ανάρτηση σε 

ένα μπλογκ, όπου ο eAnalyst εξηγούσε λεπτομερώς 
γιατί πούλησε τις μετοχές Netflix. Αυτό συνέβη στις 11 
Αυγούστου, στην τιμή των 122 δολαρίων ΗΠΑ (διάγραμμα 
6). Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό; Η αγορά έως τότε 
ήταν συνεχώς ανοδική. Πώς να πουλήσεις σε αυτό το 
σημείο με καθαρή συνείδηση; Σε εκείνη την περίπτωση, 
ήταν βραχυπρόθεσμα αποτελεσματικό, επειδή είχαμε το 
κραχ του Αυγούστου, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος 
να έχει επιτυχία εάν δεν παρατηρεί τη συμπεριφορά της 
αγοράς. Μπορεί η ανάλυση να είναι σωστή, αλλά να 
είναι πολύ νωρίς. Είναι καλύτερα να περιμένουμε μια 
σχετικά σημαντική αδυναμία στην αγορά και έπειτα να 
τοποθετήσουμε τη συναλλαγή. «

Προσπαθούμε να κάνουμε τις συναλλαγές με 
απώλειες βαρετές.  Πραγματοποίησε έξοδο, 

ανέλυσε, ξέχασέ το και συνέχισε.
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Gary Antonacci  

Επενδύσεις με διπλή ορμή

Ο Gary Antonacci είναι επαγγελματίας trader με πείρα άνω των 35 ετών, σε λιγότερο αξιοποιημένες 
επενδυτικές ευκαιρίες. Το 1978 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Harvard Business School με ένα MBA και 
έκτοτε ειδικεύτηκε στην έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών στρατηγικών. Η έρευνά 
του στον τομέα των επενδύσεων ορμής τού πρόσφερε την πρώτη θέση στα βραβεία «Wagner Awards 
for Advances in Active Investment Management» το 2012 και τη δεύτερη το 2011. Χάρη στην έρευνά του, 
το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώθηκε στη διπλή ορμή, μια έννοια που συνδυάζει τη διατομή της 
σχετικής ισχύος με την απόλυτη ορμή της παρακολούθησης τάσης. Ο Antonacci είναι ο συγγραφέας του 
«Dual Momentum Investing: An Innovative Approach to Higher Returns with Lower Risk» και θεωρείται 
κορυφαίος ειδικός σε αυτόν τον τομέα. Εκδίδει άδειες για μοντέλα ορμής σε επαγγελματίες επενδυτές και 
είναι σύμβουλος, καθώς και προσκεκλημένος ομιλητής στο θέμα των στρατηγικών ορμής.

TRADERS :́ Είστε επενδυτής συστημάτων με βάση 
κανόνες. Συναλλασσόσασταν πάντα με αυτόν τον 
τρόπο;  
Antonacci: Προσπαθώ πάντα να συναλλάσσομαι βάσει 
κανόνων και μεθόδου για να μην επιτρέπω στον εαυτό 
μου να επηρεάζεται από οποιαδήποτε συναισθήματα και 
προκαθορισμένες συμπεριφορές. Αλλά μόνο με τη διπλή ορμή 
βρήκα μια προσέγγιση που μου επιτρέπει να διαχειρίζομαι 
αυτό το ζήτημα με την απαραίτητη αυτοπεποίθηση. 

TRADERS :́ Πότε ανακαλύψατε την έννοια της ορμής;
Antonacci: Γνώριζα ήδη από τη δεκαετία του 1970 τις αρχές 
της ορμής όταν έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο του Bob Levy 

σχετικά με επενδύσεις σχετικής ισχύος και το βιβλίο τιο Nick 
Darvas σχετικά με μια προσέγγιση ορμής στην επιλογή 
μετοχών. Αλλά μόνο εδώ και λίγο περισσότερο από οκτώ 
χρόνια ανακάλυψα πόση επιστημονική δουλειά έχει γίνει για 
την ορμή της τιμής κατά τα τελευταία 20 χρόνια. Όμως στη 
συνέχεια χρειάστηκαν άλλα δύο χρόνια προτού μπορέσω να 
προετοιμάσω και να ενισχύσω αυτές τις πληροφορίες για να 
δημιουργήσω την προσέγγισή μου της διπλής ορμής.

TRADERS :́ Πόσο επαρκείς είναι οι «αποδείξεις» για 
την ορμή ως απτή στρατηγική; 
Antonacci: Η ορμή έχει αποδειχθεί επικερδής όταν 
εφαρμόζεται σε έναν χρονικό ορίζοντα έξι με δώδεκα μηνών. 
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Αυτό το έδειξαν διάφορες μελέτες δεδομένων τιμής για 
περισσότερα από 200 χρόνια. Πρόκειται για έναν αναδρομικό 
έλεγχο, εκτενέστερο από οτιδήποτε γνωρίζω από την έρευνά 
μου στις χρηματαγορές.

TRADERS :́ Μπορείτε παρακαλώ να εξηγήσετε την 
προσέγγισή σας; 
Antonacci: Πρώτον, η διπλή ορμή χρησιμοποιεί τη διατομή 
αγοράς της σχετικής ισχύος για να επιλέξει τις ισχυρότερες 
αξίες από ένα μεγάλο πλήθος αξιόγραφων. Στη συνέχεια, 
χρησιμοποιεί την απόλυτη (χρονικές σειρές) ορμή όσον 
αφορά την παρακολούθηση τάσης - δηλαδή τη δυναμική 
μετακίνησης ενός μεμονωμένου τίτλου - για να καθορίσει 
αν θα αγοραστούν μετοχές σε μια 
ανοδική τάση ή αν θα διατηρηθούν ή 
αν θα κατευθυνθούμε στο ασφαλές 
καταφύγιο των βραχυπρόθεσμων 
ομολόγων σε μια καθοδική τάση. 

TRADERS :́ Ποιο είναι το ιδιαίτερο 
πλεονέκτημα της διπλής ορμής 
σε σχέση με την απλή χρήση 
της σχετικής ισχύος ή της ορμής 
χρονικής σειράς;
Antonacci: Και στους δύο τύπους 
ορμής υπάρχει αύξηση στις αποδόσεις. 
Αλλά μόνο με την απόλυτη ορμή 
(δηλαδή, την ορμή χρονικής σειράς) 
μπορεί να μειωθεί η μεταβλητότητα και 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος χρεοκωπίας 
σε περίπτωση πτωτικής αγοράς. 
Χρησιμοποιώντας και τα δύο είδη 
ορμής, έχουμε το διπλό πλεονέκτημα 
- βελτιωμένη απόδοση και χαμηλότερο 
ρίσκο αποτυχίας. 

TRADERS :́ Βασικά, η ορμή είναι μια επίδραση του 
χαρτοφυλακίου που είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, 
καθώς υπεισέρχεται ένα υψηλό ποσοστό 
ανακατανοµής και, συγχρόνως, τριβές της αγοράς, 
όπως περιορισμοί λόγω πωλήσεων και έξοδα 
δανεισμού. Είναι οι ιδιώτες επενδυτές σε θέση να 
ξεπεράσουν τέτοια εμπόδια;
Antonacci: Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν 
αυτά τα εμπόδια όταν συναλλασσόμαστε μεμονωμένες 
μετοχές. Ο ετήσιος «τζίρος» ενός χαρτοφυλακίου ορμής 
μετοχών μπορεί να είναι μεταξύ 300% και 500% και μελέτες 
έχουν δείξει ότι το κόστος συναλλαγών μπορεί σε μεγάλο 
βαθμό ή και τελείως να καλύψει τα κέρδη της ορμής. Για τους 

Το διάγραμμα 1 δείχνει τα αποτελέσματα του αναδρομικού ελέγχου του μοντέλου Global-
Equity-Momentum-Model του Gary Antonacci σε σχέση με την σχετική ορμή (διατμητική 
ορμή ή σχετική ισχύς) σε σύγκριση με την απόλυτη ορμή (Time-Series-Momentum) 
και τον S&P 500 από το 1971. Οι παρελθούσες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη της 
μελλοντικής επιτυχίας.

Πηγή: www.optimalmomentum.com

Δ1) Αναδρομικός έλεγχος της ορμής παγκόσμιων μετοχών 

Ένα μοντέλο ορμής που βασίζεται
σε κανόνες βοηθάει στον προσδιορισμό

του χρονισμού στις αγορές.
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λόγους αυτούς, χρησιμοποιώ αποκλειστικά ETF (Exchange 
Traded Funds) διαδεδομένου δείκτη μετοχών αντί για μετοχές. 
Η επίδραση της ορμής είναι σε αυτό το γεγονός το ίδιο ή και 
περισσότερο ισχυρή και τα κόστη συναλλαγής είναι πολύ 
χαμηλά.

TRADERS :́ Ποιο χρονικό πλαίσιο χρησιμοποιείτε στην 
ανάλυση ή την επιλογή; 
Antonacci: Φιλτράρω και ρυθμίζω κατάλληλα το χαρτοφυλάκιό 
μου μια φορά το μήνα. Μια συχνή επανευθυγράμμιση μπορεί 
να οδηγήσει σε μια σταθερή διακύμανση και να κοστίσει πολύ 
σε απόδοση, επειδή οι μετοχές έχουν κάθε τόσο την τάση να 
αντιδρούν υπερβολικά και στη συνέχεια να επιστρέφουν σε 
έναν μέσο όρο.
TRADERS :́ Πώς επιλέγετε τις θέσεις; 
Antonacci: Κατά την επιλογή θέσεων ακολουθώ δύο στάδια. 
Όλα τρέχουν στο σύστημα, γί  αυτό η ανάλυση παίρνει μόνο 
ένα ή δύο λεπτά κάθε μήνα. Καθώς χρησιμοποιώ ETF πολύ 
υψηλής ρευστότητας, χρησιμοποιώ εντολές αγοράς για να 

κλείνω παλιές θέσεις και στη συνέχεια εισέρχομαι αμέσως 
σε νέες θέσεις. Το διάγραμμα 1 και ο πίνακας 1 δείχνουν 
τα αποτελέσματα του αναδρομικού ελέγχου του μοντέλου 
μου ορμής παγκόσμιων μετοχών που παρουσιάζονται και 
αναλύονται λεπτομερώς στο βιβλίο μου. 

TRADERS :́ Μπορείτε παρακαλώ να μας εξηγήσετε εν 
συντομία τη βασική ιδέα;
Antonacci: Εάν, κατά την προηγούμενη περίοδο, ο S&P 500 
ήταν ισχυρότερος από τον MSCI All Country World Index ex-
U.S. Index, θα επιλέγαμε τον S&P 500 και το αντίστροφο. 
Για να το ελέγξετε αυτό, βλέπετε αν κατά την ίδια περίοδο ο 
S&P 500 έχει αυξηθεί περισσότερο από τα US Treasury Bills. 
Αν αυτό ισχύει, σημαίνει ότι η απόλυτη ορμή είναι θετική και 
αγοράζετε τις αντίστοιχες μετοχές - ETF ή εξακολουθείτε να 
τις κατέχετε. Αν η απόλυτη ορμή είναι αρνητική, τότε περνάτε 
σε ένα ευρύ ETF ομολόγου, μέχρις ότου η απόλυτη ορμή να 
γίνει και πάλι θετική. 

TRADERS :́ Όταν αλλάζετε, για παράδειγμα, 
από ένα ETF ομολόγου σε ένα ETF μετοχής, το 
κάνετε μόνο κατά την επανακαθορισμένη ημέρα 
επανευθυγράμμισης; Αν ναι, η πορεία θα μπορούσε 
κάθε τόσο να μην είναι προσωρινά καθόλου ελκυστική 
– αλλά αυτό παίζει κάποιο ρόλο;
Antonacci: Μερικές φορές, κατά την εναλλαγή μπορεί να 
βρεις τον κατάλληλο χρόνο και μετά υπάρχουν φορές που 
ισχύει το αντίθετο. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα πρέπει να 
εξισορροπείται. Ωστόσο, εάν αλλάξεις από ομόλογα σε 
μετοχές και εκείνη την ημέρα οι μετοχές υπήρξαν εξαιρετικά 
ισχυρές, μπορείς με ασφάλεια να περιμένεις για την αλλαγή 
μία ή δύο ημέρες. Αυτό το θέμα είναι στην ευχέρεια του 
χρήστη. 

TRADERS :́ Αν η ορμή είναι τόσο 
σπουδαία, γιατί δεν αξιοποιείται 
επαρκώς;
Antonacci: Χρειάζεται λίγος χρόνος, 
έως ότου η επιστημονική έρευνα να 
διεισδύσει στην αγορά για επενδυτικές 
ευκαιρίες. Το έχουμε ήδη βιώσει με 
επενδύσεις αξιών. Αλλά υπάρχουν 
κι άλλοι λόγοι για τους οποίους οι 
επενδύσεις ορμής δεν τυγχάνουν 
ευρείας αποδοχής. Πρώτον, δεν 
είναι ψυχολογικά τόσο δελεαστικό να 
αγοράζεις πράγματα, όταν οι τιμές 
τους έχουν αυξηθεί (σε σύγκριση 
με εκείνα που είναι ακόμη φθηνά). 
Δεύτερον, η ορμή ίσως να είναι πολύ 

Η προσέγγιση της ορμής παγκόσμιων μετοχών του Antonacci υπερτερεί όχι μόνο της 
σχετικής ορμής, της απόλυτης ορμής και του S&P 500 όσον αφορά τις αποδόσεις, αλλά 
είναι σαφώς ανώτερη από την αναλογία ανταμοιβής/ρίσκου. Ωστόσο, οι παρελθούσες 
επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη της μελλοντικής επιτυχίας. 

Πηγή: www.optimalmomentum.com

T1) Αναλογία ρίσκου/ανταμοιβής της ορμής παγκόσμιων μετοχών 

Ιαν 1971 - Σεπ 2015 Μέση 
απόδοση 

Τυπική-
απόκλιση 

Αναλογία 
Sharpe 

Χείριστη περίοδος 
αρνητικών 

αποδόσεων 

Ορμή παγκόσμιων 
μετοχών 17,91 12,57 0,89 -17,84

Σχετική ορμή 14,56 16,02 0,51 -54,61

Απόλυτη ορμή 13,66 11,97 0,62 -29,58

Δείκτης S&P 500 11,59 15,21 0,37 -50,95

MSCI ACWI Ex-U.S. 11,73 17,30 0,33 -57,37

Σε μια πρώτη φάση, πρόκειται για την ορμή των παγκόσμιων 
μετοχών. Εδώ πρόκειται για τη διατμητική ορμή των 
μετοχικών αγορών που χρησιμοποιούνται, άρα, τη σχετική 
ισχύ, προκειμένου να γίνει επιλογή μεταξύ του δείκτη S&P 
500 και του MSCI All Country World Index (ACWI) Ex-U.S. 
Σε μια δεύτερη φάση, η απόλυτη ορμή (Momentum-Time 
series) χρησιμοποιείται ως φίλτρο μεταξύ του καθορισμένου 
στο βήμα 1 ισχυρότερου δείκτη μετοχών και ενός ευρύ ETF 
ομολόγων των ΗΠΑ. Η στρατηγική προσανατολίζεται εκ 
νέου κάθε μήνα.

Διπλή ορμή

http://www.traders-mag.gr/
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είναι το περιστασιακό σφάλμα στο συγχρονισμό που μπορεί 
να προκαλέσει υστέρηση στα χαρτοφυλάκια διπλής ορμής 
σε σχέση με το μέτρο σύγκρισης. Τα τελευταία 40 χρόνια, 
η απόδοση του μοντέλου μου ορμής παγκόσμιων μετοχών 
κατά την περίοδο 1979 με 1980 και 2009 με 2010 έμεινε πίσω 
από το χρηματιστήριο. Απλά δεν υπάρχει στρατηγική που να 
έχει πάντα υψηλές επιδόσεις. Επιπλέον, μπορεί να υπάρξουν 
δυσάρεστες καθυστερήσεις στην είσοδο όταν ξεκινάει μια νέα 
ανοδική αγορά έχοντας μόλις εξέλθει σε μια πτωτική αγορά.

TRADERS :́ Το μεγαλύτερο ρίσκο στις στρατηγικές 
ορμής βασίζεται σε θέσεις πώλησης. Επιπλέον, 
υπάρχει επίσης ο κίνδυνος των περιστασιακών κραχ 
ορμής. Πώς μπορεί κάποιος να τα αντιμετωπίσει αυτά; 

Η διπλή ορμή, ως έχει, οδηγεί ήδη σε ψυχραιμία

απλή για μερικούς ανθρώπους – κακώς, πολλοί ασχολούνται 
με κάπως πιο πολύπλοκες προσεγγίσεις. Και ορισμένοι 
επενδυτές απλά έχουν έντονες επιφυλάξεις έναντι άλλων 
μορφών επενδύσεων και δεν είναι πρόθυμοι να δεχθούν κάτι 
νέο και διαφορετικό.

TRADERS :́ Ποιοι παράγοντες κινδύνου συνδέονται με 
τις επενδύσεις διπλής ορμής; 
Antonacci: Ένας κίνδυνος είναι ότι ίσως η σύμπτωση να 
ελέγχει τα πάντα και το μέλλον να είναι πολύ διαφορετικό 
από το παρελθόν. Ωστόσο, τώρα υπάρχουν περισσότερα 
δεδομένα επιδόσεων 100 ετών που επιβεβαιώνουν την 
ορμή - και άρα καλοί λόγοι που εξηγούν γιατί η επίδραση 
της ορμής θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ένας άλλος κίνδυνος 

Το διάγραμμα 2 δείχνει την κατανομή των αποδόσεων του μοντέλου ορμής παγκόσμιων μετοχών του Gary Antonacci σε σύγκριση με το 
δείκτη S&P 500. Ωστόσο, οι παρελθούσες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη της μελλοντικής επιτυχίας.

Πηγή: www.optimalmomentum.com

Δ2) Ακολουθία αποδόσεων 12 μηνών της διπλής ορμής έναντι του S&P 500
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Antonacci: Ποτέ δεν συναλλάσσομαι στην πλευρά της 
πώλησης. Όταν οι μετοχές εξασθενούν είναι καλύτερα να 
μένω με βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα ETF ομολόγων 
σταθερού εισοδήματος. Κατά κανόνα, αυτό συμβαίνει 
όταν επίκειται μια ύφεση και τα ομόλογα έχουν θετικά 
αποτελέσματα. Τα κραχ ορμών αφορούν μόνο σε απώλειες 
που οφείλονται σε θέσεις πώλησης που εξελίσσονται 
άσχημα, κι έτσι είναι άνευ σημασίας για εμάς.

TRADERS :́ Είναι άλλο να πιστεύεις στην ορμή κι άλλο 
να εφαρμόζεις αυτή την προσέγγιση και να παραμένεις 
ήρεμος. Αυτός είναι ο λόγος της προσέγγισής σας 
βάσει κανόνων; 
Antonacci: Αυτός είναι σίγουρα ένας από τους λόγους. Δεν 
είναι κατόρθωμα το να επιλέξεις ισχυρές μετοχές για αγορά. 
Αλλά μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο να ξέρεις πότε να 
πραγματοποιήσεις έξοδο και πότε να επαναγοράσεις. Ένα 
μοντέλο ορμής που βασίζεται σε κανόνες μπορεί να βοηθήσει 
στον προσδιορισμό της ακριβούς ημερομηνίας εισόδου και 
εξόδου στις αγορές. Το μοντέλο μας υποχρεώνει σε μια 
πειθαρχία που διευκολύνει την εφαρμογή και μας βοηθά 
να ενεργούμε σύμφωνα με τις δυνάμεις της αγοράς. Ένας 
αναδρομικός έλεγχος που βασίζεται σε κανόνες μπορεί 
επίσης να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, ακόμη και για να 
διατηρήσουμε την προσέγγισή μας σε περιόδους με χαμηλές 
επιδόσεις.

TRADERS :́ Μπορούν κάποιοι έμπειροι επενδυτές να 
βγάλουν περισσότερα κέρδη;  
Antonacci: Με βάση την εμπειρία μου στη δεκαετία του 1980, 
όταν εργαζόμουν με ανθρώπους όπως οι Paul Tudor Jones, 
Richard Dennis, Louis Bacon, John Henry και άλλοι, μπορώ 
μόνο να πω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. 
Υπάρχουν μόνο λίγοι, πραγματικά ξεχωριστοί επενδυτές. 

TRADERS :́ Τι γίνεται αν γίνει χρήση στοπ ή/και 
στοχευόμενων κερδών στις συναλλαγές ορμής;
Antonacci: Κατά τη γνώμη μου, τα στοπ δεν είναι απαραίτητα. 
Η προσέγγιση μας παρέχει αρκετή προστασία. Σε ένα 
δοκιμαστικό πείραμα σχετικά με το αντίκτυπο της επιπλέον 
χρήσης στοπ, δεν μπόρεσα να εντοπίσω βελτίωση στις 

αποδόσεις ή το ρίσκο. Το ίδιο ισχύει και για τα στοχευόμενα 
κέρδη. Αν διαβάσετε το βιβλίο μου, θα δείτε πόσο καλή είναι 
η διπλή ορμή. 

TRADERS :́ Έχετε δοκιμάσει ποτέ τις συναλλαγές 
ορμής με δικαιώματα προαίρεσης;
Antonacci: Εργαζόμουν ως επαγγελματίας trader 
δικαιωμάτων προαίρεσης. Εργάστηκα ως διαχειριστής 
επενδυτικών προϊόντων ενός ειδικού διαπραγματευτή 
των ΗΠΑ και επίσης εργάστηκα για hedge fund. Αλλά τα 
δικαιώματα προαίρεσης δεν είναι απαραίτητα στις επενδύσεις 
ορμής, ούτε είναι επιθυμητά. Με τα υποκείμενα αξιόγραφα 
έχετε όλα όσα χρειάζεστε χωρίς να πρέπει να παλεύετε με 
το επιπλέον κόστος και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών 
δικαιωμάτων προαίρεσης.

TRADERS :́ Σας έχουν βοηθήσει κάποιες καθημερινές 
πρακτικές να διατηρείτε την ψυχραιμία σας και να μην 
χάνετε την επαφή με τις αγορές; 
Antonacci: Από τα νεανικά μου χρόνια διαλογίζομαι 
καθημερινά και αυτό με έχει βοηθήσει να παραμένω ήρεμος 
και συγκεντρωμένος κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 
Αλλά, η διπλή ορμή, ως έχει, οδηγεί ήδη σε ψυχραιμία 
εφόσον την κατανοήσεις και την εμπιστευτείς. Εάν δεν θέλετε 
να ανησυχείτε για τρομακτικά μεγέθη απωλειών σε πτωτικές 
αγορές, σίγουρα βοηθάει πάντα να παραμένετε ήρεμοι και να 
μην χάνετε τη συγκέντρωσή σας.

TRADERS :́ Μπορεί το επενδυτικό ύφος σας να 
καταστήσει εφικτό το να πηγαίνετε διακοπές και 
παράλληλα να διατηρείτε ανοικτές θέσεις;
Antonacci: Μια φορά το μήνα κατατάσσω τα νέα μου 
αποκτήματα και για αυτό χρειάζομαι μερικά λεπτά. Στο 
βιβλίο μου δείχνω πώς αυτό είναι δυνατό για όλους. Χωρίς 
προβλήματα, έτσι ώστε να μπορείτε να είστε σε διακοπές ή 
καθ´ οδόν και να κάνετε αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο. 

TRADERS :́ Από πού πιστεύετε ότι προκύπτουν τα 
κέρδη ορμής; 
Antonacci: Νομίζω ότι τα περισσότερα κέρδη ορμής 
προκύπτουν από προκαθορισμένα μοτίβα συμπεριφοράς. 

Οι μετοχές με αξία έχουν μεγαλύτερες περιόδους 
αρνητικών αποδόσεων σε πτωτική αγορά.

http://www.traders-mag.gr/
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Αυτά προκαλούν, λόγω συντηρητικής 
συμπεριφοράς και της σταδιακής 
διάδοσης των πληροφοριών, την αρχικά 
ανεπαίσθητη αντίδραση των αγορών 
και στη συνέχεια την υπερβολική 
αντίδραςή τους λόγω του ενστίκτου της 
αγέλης.

TRADERS :́ Δίπλα στην ορμή, 
ποιες άλλες χρήσιμες έννοιες 
σας επιτρέπουν να λαμβάνετε 
μελετημένες επενδυτικές αποφάσεις, οι οποίες 
βασίζονται σε επιστημονικές έρευνες; 
Antonacci: Πιο μακροπρόθεσμα, οι συμμετέχοντες στην 
αγορά είχαν, απ´ όσο γνωρίζω, όφελος από επενδύσεις 
αξιών, ποιοτικές μετοχές και από το αποτέλεσμα της 
χαμηλής μεταβλητότητας. Πολλοί εξακολουθούν να 
πιστεύουν ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις αξιών 
έχουν μεγάλα πλεονεκτήματα, αλλά ορισμένες πρόσφατες 
έρευνες το αμφισβητούν. Στη δεκαετία του 1990, μετοχές 
με αξία είχαν για έξι χρόνια αποδώσει αρνητικά και αυτό το 
επανέλαβαν κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Εάν συμβεί κάτι 

Τίτλος: Dual Momentum Investing, 
An Innovative Strategy for Higher Returns with Lower Risk.
Συγγραφέας: Gary Antonacci
Σκληρό εξώφυλλο: 240 σελίδες
Εκδότης: McGraw-Hill Education, 1η έκδοση (31 Οκτωβρίου 2014)
Γλώσσα: Αγγλικά
ISBN-10: 0071849440   •   ISBN-13: 978-0071849449

Βιβλιογραφία

Προς την επιτυχία με τα κύματα Elliott  
Κάποιος που θέλει να καθορίσει πιθανά σημεία συσσώρευσης 
διαφορετικών χρηματαγορών προς όφελός του, μπορεί να 
χρειαστεί να επανέλθει σε κάποιο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης. Οι 
ζώνες Fibonacci καθορίζονται από μετρήσεις κυμάτων Elliott που 
υπόκεινται σε κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών 
μετρήσεων. Στο εισαγωγικό άρθρο μας εξηγούμε τη βασική 
προετοιμασία για ένα προσοδοφόρο στήσιμο χρησιμοποιώντας 
τα κύματα Elliott.

Επισκόπηση του επόμενου τεύχους 

Εισαγωγικό άρθρο Άνθρωποι

Συνέντευξη: Gil Morales   
Ο Gil Morales είναι trader και διευθύνων σύμβουλος της Gil Morales 
& Company LLC και συγγραφέας των εκθέσεων Gilmo. Εργάστηκε 
ως διαχειριστής χαρτοφυλακίων για τη William O’Neil + Co. Inc., 
όπου είχε επίσης προσληφθεί και ως στρατηγικός αναλυτής 
αγοράς, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του τμήματος 
Θεσμικών Επενδυτών. Σε αυτή τη συνέντευξη αναφέρεται στην 
επενδυτική προσέγγισή του και στο πώς βρίσκει εισόδους και 
εξόδους χρησιμοποιώντας Pocket Pivots.

τέτοιο, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Οι μετοχές με αξία 
έχουν μεγαλύτερες περιόδους αρνητικών αποδόσεων σε 
πτωτική αγορά. Δεν βλέπω κανέναν λόγο να υπομένουμε 
αυτό το ρίσκο, όταν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την 
προσέγγιση της διπλής ορμής για τον περιορισμό του 
ρίσκου και για την ταυτόχρονα επίτευξη αποδόσεων που 
είναι υψηλότερες από τις επενδύσεις αξιών. Η ορμή και 
ειδικότερα η διπλή ορμή ελέγχει όλους αυτούς τους άλλους 
παράγοντες. «

Συνέντευξη από τον Marko Gränitz 
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Ο καθένας μπορεί να κάνει trading 
σε δικαιώματα προαίρεσης

Tom Sosnoff

Ο Tom Sosnoff είναι επενδυτής επί δικαιωμάτων προαίρεσης 
(options) και επιχειρηματίας. Είναι συνιδρυτής της αμερικανικής 
εταιρείας μπρόκερ Thinkorswim και της πλατφόρμας Tastytrade 
και ξεκίνησε την πλατφόρμα εκπαίδευσης και εκτέλεσης 
συναλλαγών www.Dough.com. Είναι φανατικός οπαδός των 
συναλλαγών επί δικαιωμάτων προαίρεσης ως στοιχείο των 
επενδυτικών στρατηγικών από ιδιώτες επενδυτές. Ακολουθεί 
αυτή την αποστολή μέσω της Tastytrade, όπου παρήγαγε από 
κοινού βίντεο κατάρτισης για επενδυτές όλων των επιπέδων 
εμπειρίας. Είναι πολύ ενεργός στα δικαιώματα προαίρεσης 
και συχνά διατηρεί αρκετές εκατοντάδες θέσεις. Η συνέντευξη 
πραγματοποιήθηκε μέσω Skype και μιλήσαμε για τη φιλοσοφία 
του στις εκτελέσεις συναλλαγών και για την προστιθέμενη αξία 
των στρατηγικών πώλησης με δικαιώματα προαίρεσης.

TRADERS :́ Κύριε Sosnoff, συναλλάσσεστε 
δικαιώματα προαίρεσης. Μπορείτε να μας πείτε, εν 
συντομία, πώς καταλήξατε σε αυτό;
Sosnoff: Αυτό συνέβη πριν από καιρό. Ήμουν 23 ετών. 
Ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου πραγματική ευκαιρία για 
trading. Όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους συσχετιζόμουν 
εκείνη την εποχή εκτελούσαν συναλλαγές επί δικαιωμάτων 
προαίρεσης – έτσι, ήταν προφανές ότι θα έκανα το ίδιο. 
Αν οι άλλοι στο περιβάλλον μου συναλλάσσονταν μετοχές 
ή ΣΜΕ, θα γινόμουν trader επί μετοχών ή ΣΜΕ. Επίσης, 
κατά καιρούς έχω συναλλαχθεί μετοχές και ΣΜΕ, αλλά 
ο πυρήνας ήταν και είναι οι συναλλαγές δικαιωμάτων 
προαίρεσης. Τέλος πάντων, αγόρασα μια θέση από το 
“σανίδι” του Chicago Board Options Exchange (CBOE). 
Τότε, οι θέσεις ήταν πιο φθηνές από τα συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης. 

TRADERS :́ Ποιο είναι το βασικό όφελος της 
συναλλαγής δικαιωμάτων προαίρεσης σε σύγκριση με 
άλλα εργαλεία; 
Sosnoff: Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι συναρπαστικά, 
στρατηγικά εργαλεία που μπορούν να συναλλαχθούν 
ενεργητικά και με τα οποία μπορεί κάποιος να αποκτήσει 
ένα πλεονέκτημα στην αγορά. Μπορεί να κάνω λάθος με τα 

δικαιώματα και να εξακολουθώ να βγάζω χρήματα. Η βασική 
αρχή που καθιστά τα δικαιώματα τόσο ελκυστικά είναι η 
αξία που περιλαμβάνεται, με την οποία μπορείς άνετα να 
ελίσσεσαι. Κατά τη γνώμη μου, κανένα άλλο εργαλείο δεν 
προσφέρει τέτοια χαρακτηριστικά.

TRADERS :́ Υπάρχουν διάφοροι τύποι δικαιωμάτων 
προαίρεσης, όπως είναι τα εβδομαδιαία (Weeklies), τα 
μηνιαία (Monthlies) και τα μακροπρόθεσμα (LEAPs). 
Ποια είναι τα αγαπημένα σας; 
Sosnoff: Για να είμαι ειλικρινής, για μένα όλα τα δικαιώματα 
είναι το ίδιο, είτε πρόκειται για Weeklies, Monthlies ή LEAPs. 
Και δεν έχει σημασία αν πρόκειται για δικαιώματα προαίρεσης 
μετοχών ή ΣΜΕ. Φυσικά, υπάρχουν διαφορές στις διάρκειες, 
αλλά η βασική αρχή είναι πάντα η ίδια. 

TRADERS :́ Στην Tastytrade καθιστάτε την έρευνα 
και τα στατιστικά διαθέσιμα στους ιδιώτες επενδυτές 
για να είναι προετοιμασμένοι για τη συναλλαγή των 
δικαιωμάτων. Τι κάνει την προσέγγισή σας τόσο 
ξεχωριστή; 
Sosnoff: Κάνουμε, κατά κάποιον τρόπο, οτιδήποτε άλλο. 
Δεν εξετάζουμε καμία θεμελιώδη ή τεχνική ανάλυση. Κατά 
τη γνώμη μου, οι μετακινήσεις των τιμών στις αγορές είναι 

http://www.traders-mag.gr/
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ένα τυχαίο κατασκεύασμα. Επιπλέον, είμαι πεπεισμένος 
ότι τα παραδοσιακά οικονομικά μέσα ενημέρωσης είναι 
ένα αστείο με μηδενική αξία. Έτσι, αυτά κρατάμε κατά νου. 
Η Tast trade είναι μια δεξαμενή σκέψης (t ink tank) για 
ιδιώτες επενδυτές. υσικά, θεσμικοί επενδυτές και edge 
und χρησιμοποιούν τις ιδέες μας. Αλλά η χρήση τους 

προορίζεται πρωτίστως για ιδιώτες επενδυτές που θέλουν 
να παίρνουν καλές αποφάσεις από μόνοι τους. Αναλύουμε 
και ενεργούμε στρατηγικά σε στατιστικώς αποδεδειγμένη 
βάση. Προσφέρουμε πραγματικό περιεχόμενο και όχι απλά 
απόψεις ή κουβέντες, με τις οποίες τα οικονομικά μέσα 
ενημέρωσης είναι γεμάτα.

TRADERS : ι κάνετε για να αποκτήσετε πλεονέκτημα 
στην αγορά; 
So o : Οι συνολικές συναλλαγές είναι ένα παιχνίδι 
μηδενικού αθροίσματος. Αλλά, ως ιδιώτης επενδυτής, 
μπορείς να αποκτήσεις ένα πλεονέκτημα. ο πρώτο βήμα 
είναι για μια φορά να συναλλαχθείς δικαιώματα προαίρεσης. 
Αυτό που εννοώ είναι s ort-calls και s ort-puts, άρα, την 
πώληση δικαιωμάτων και όχι την αγορά τους, όπως θα 
έκαναν οι περισσότεροι αρχάριοι. Έτσι, μπορώ να αυξήσω 
το ποσοστό της επιτυχίας μου. Για παράδειγμα, πουλάω 
ένα δικαίωμα αγοράς που λήγει άνευ αξίας με πιθανότητα 

0 τοις εκατό. Κατά την πώληση δικαιωμάτων, η λήξη της 
χρονικής αξίας λειτουργεί συνεχώς υπέρ μας, καθιστώντας 
έτσι τις πλάγιες μετακινήσεις κερδοφόρες. ο δεύτερο 
βήμα είναι ο περιορισμός του ανοδικού δυναμικού των 
συναλλαγών. Αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά 
γίνεται για καλό σκοπό: οι περισσότερες συναλλαγές δεν θα 
είναι πετυχημένες. Αντί να ψάχνετε για μια μικρή πιθανότητα 
μιας μεγάλης νίκης, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε μια 
μεγαλύτερη πιθανότητα ενός μικρού έως μέτριου κέρδους. 
Έτσι, το ποσοστό επιτυχίας μας ανέρχεται σε περίπου 80 
τοις εκατό. ο τρίτο και τελευταίο βήμα είναι η διαχείριση 
της συναλλαγής, όσο το δυνατόν συντομότερα. Έτσι, όταν 
η θέση μας φτάσει σε κέρδος 50  επί του κεφαλαίου, 
κλείνουμε τη θέση μας ή τη μετακυλίουμε για την απόκτηση 
πρόσθετης τιμής δικαιώματος. Ένας καλός επενδυτής επί 
δικαιωμάτων μπορεί έτσι να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας 
περίπου στο 90 τοις εκατό.

TRADERS : θα συζητήσουμε αργότερα για τη 
μετακύλιση  πορείτε πρώτα να μας δώσετε ένα 
παράδειγμα για το πώς να περιορίζουμε την ανοδική 
δυναμική; 
So o : αι, υπάρχει ένα πολύ απλό παράδειγμα: η 
καλυμμένη πώληση δικαιώματος αγοράς. Εάν διαθέτετε 
μετοχές, μπορείτε να πουλήσετε δικαιώματα αγοράς. ε 
αυτό τον τρόπο, η δυναμική περιορίζεται στην κορυφή, αλλά 

μέσα από το εισόδημα από την τιμή δικαιώματος έχετε ένα 
μαξιλάρι και, συνεπώς, ένα υψηλότερο it rate. 

TRADERS : ι νομίζετε ότι είναι καθοριστικής 
σημασίας στις συναλλαγές επί δικαιωμάτων για να 
είναι επιτυχείς; 
So o : Πρέπει να είσαι σε θέση να σκέφτεσαι για τον εαυτό 
σου, να λαμβάνεις τις δικές σου αποφάσεις σχετικά με τις 
αγορές και να μαθαίνεις διαρκώς νέα πράγματα. Πρέπει να 
μάθεις πώς λειτουργεί η κόντρα σκέψη σε σύγκριση με τους 
περισσότερους από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην 
αγορά. Στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, οι περισσότεροι το 
κάνουν αυτό σαν να γνωρίζουν περισσότερα από κάποιον 
στο δρόμο, αλλά δεν πρόκειται για αυτή την περίπτωση  
Ορισμένοι μπορεί πράγματι να πιστεύουν ότι ξέρουν  κάτι 
στην αγορά. Αλλά στην πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει 

o : υφιστάμενες θέσεις σε συμβόλαια δικαιωμάτων 
προαίρεσης μεταφέρονται πριν από τη λήξη του δικαιώματος 
σε επόμενα συμβόλαια δικαιωμάτων.
τ  : απόκλιση της πορείας από τη μέση 
τιμή. 
ε    : δικαίωμα με 
εσωτερική αξία μεγαλύτερη του μηδενός. 
α    : δικαίωμα με τιμή 
εξάσκησης κοντά στην τρέχουσα τιμή του υποκείμενου. 
Εκτός του χρηματικού ισοδύναμου: δικαίωμα με εσωτερική 
αξία ίση με μηδέν. Η τιμή αντιπροσωπεύει μόνο την τιμή του 
δικαιώματος. 
ε  : είναι θετική όταν η τιμή του υποκειμένου 
είναι πάνω ( all) ή κάτω (put) από την τιμή εξάσκησης του 
δικαιώματος προαίρεσης. 

r : συντελεστές ευαισθησίας για δικαιώματα 
προαίρεσης. Δίνουν την αλλαγή στην τιμή του δικαιώματος 
σε σχέση με την αλλαγή στους παράγοντες κινδύνου. 
Δέλτα: ο Δέλτα είναι ένας από τους σημαντικότερους 
συντελεστές ευαισθησίας. ετράει τον παράγοντα με τον 
οποίο η θεωρητική αξία ενός δικαιώματος αλλάζει όταν το 
υποκείμενο μετακινείται κατά ένα δολάριο προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω.
τ  : μελλοντικά αναμενόμενη 
μεταβλητότητα από τους συμμετέχοντες στην αγορά για ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα.  
α : Αντιστάθμιση μιας υφιστάμενης θέσης 
(συνήθως ενάντια σε απώλειες). Αυτό γίνεται μέσω 
διαφόρων εργαλείων όπως συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης ή FD. 

ς   
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τίποτα. Τελικά, οι «ειδικοί» χρησιμοποιούν τη φαινομενικά 
σοβαρή και ενημερωμένη θέση τους μόνο για να πουλάνε τα 
προϊόντα τους και να συγκεντρώνουν αμοιβές. Στη συνέχεια, η 
πραγματική απόδοση φέρνει την αλήθεια στο φως και συχνά 
εξετάζει το μακροπρόθεσμο διάστημα αρκετά διαφορετικά, 
καθώς οι επενδυτές έχουν σκεφτεί εκ των προτέρων. Αυτό που 
αφορά την τεχνική ανάλυση είναι ο περιορισμός της ανοδικής 
δυναμικής. Το ανέφερα αυτό νωρίτερα. Ο πιο σημαντικός 
λόγος, μαζί με τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας με αυτό 
τον τρόπο, είναι η μείωση της βάσης κόστους με πρόσθετα 
έσοδα. Πρέπει να γνωρίζετε λεπτομερώς πώς λειτουργεί και 
συμπεριφέρεται. Τέλος, θα πρέπει φυσικά να κατανοήσετε 
πώς και γιατί μια στρατηγική εκτέλεσης συναλλαγών λειτουργεί 
μόνιμα και τι πραγματικά έχει σημασία. 

TRADERS :́ Τι κάνετε όταν μια ανοικτή θέση στρέφεται 
εναντίον σας; Πότε και πώς περιορίζετε τις απώλειες 
σας; 
Sosnoff: Καθόλου. Προσαρμόζω τις θέσεις μου μόνο το 
συντομότερο δυνατόν, όπως περιγράψαμε παραπάνω. Αλλά 
θα πρέπει να αποδεχόμαστε και τις απώλειες. Αυτό που με 
προστατεύει είναι ότι γενικά συναλλάσσομαι μόνο μικρές 
θέσεις. Από την άλλη, νομίζω ότι οι εντολές στοπ αποτελούν 
σχεδόν έγκλημα. Είναι ο κύριος λόγος για τον οποίον χάνουν 
οι ιδιώτες επενδυτές.

TRADERS :́ Τι γίνεται με το 
αποκαλούμενο tail risk, δηλαδή, με 
ξαφνικές, απότομες μετακινήσεις 
τιμών και μεγάλα κενά τιμών, για 
παράδειγμα, σε μεμονωμένες 
μετοχές; Για παράδειγμα, εάν 
υπάρχουν σκάνδαλα (ύφεση) ή 
προσφορές εξαγοράς (άλμα τιμής). 
Σε αυτή την περίπτωση, η πώληση 
δικαιωμάτων προαίρεσης δεν είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνη;  
Sosnoff: Το σημαντικό είναι να 
συναλλάσσεσαι μικρές θέσεις. Είναι 
αλήθεια ότι υπάρχουν τέτοιο κίνδυνοι. 
Όμως, όποιος συναλλάσσεται πολλές 
μικρές θέσεις μπορεί να παρακάμψει τα 
περισσότερα προβλήματα. Αν η θέση 
είναι πολύ μεγάλη, μπορεί κάλλιστα να 
οδηγήσει σε καταστροφή. 

TRADERS :́ Τι κάνετε όταν 
καταρρέει το σύνολο της αγοράς; 
Δέχεστε τις βαριές απώλειες χωρίς 
να κάνετε τίποτα; 
Sosnoff: Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου 

μπορώ και φυσικά θα αντισταθμίσω με συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης. Εκτός αυτού, το χαρτοφυλάκιό 
μου, με βάση όλα τα επιμέρους στοιχεία, είναι πάντα Delta 
Short. Αυτό σημαίνει ότι έχω την τάση να έχω περισσότερα 
κέρδη όταν οι τιμές πέφτουν ελαφρώς έως μέτρια. Την ίδια 
στιγμή κτίζω νέες θέσεις όταν οι τιμές πέφτουν, επειδή τότε 
αυξάνεται η μεταβλητότητα και οι γενικές προϋποθέσεις για 
την πώληση δικαιωμάτων βελτιώνονται. 

TRADERS :́ Κοιτάζετε δείκτες μεταβλητότητας όπως 
τον VIX; 
Sosnoff: Ένα νούμερο είναι καθοριστικό: το λεγόμενο «IV 
Rank». Αυτή είναι η κατάταξη της τεκμαρτής μεταβλητότητας 
σε σύγκριση με την ίδια. Το νούμερο απαντά στο ερώτημα 
του κατά πόσον η μεταβλητότητα είναι στην υψηλή ή στη 
χαμηλή πλευρά. Αν είναι στην υψηλή, η πιθανότητα επιτυχίας 
με δικαιώματα πώλησης είναι πολύ υψηλότερη από ό,τι όταν 
ο IV Rank είναι στη χαμηλή (διάγραμμα 1). 

TRADERS :́ Πώς ακριβώς συμπεριφέρεστε εδώ; 
Sosnoff: Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μεταβλητότητα έχει μια 
ισχυρή τάση επαναφοράς στο μέσο. Η μεταβλητότητα, αργά 
ή γρήγορα, επιστρέφει στο μέσο. Επιπροσθέτως, περίπου 
κατά τα δύο τρίτα του χρόνου, η μεταβλητότητα μειώνεται. 
Αυτό συνάγει ότι ολοένα και περισσότερο ανοίγω συναλλαγές 

Οι πορείες δεν διανέμονται κανονικά. Αν ίσχυε αυτό, ο δείκτης S & P 500 θα έπρεπε να 
μετακινηθεί σχεδόν κατά το 68 τοις εκατό του χρόνου εντός μιας τυπικής απόκλισης. Αλλά 
στην πραγματικότητα, το 84 τοις εκατό του χρόνου βρίσκεται σε αυτή την περιοχή. Σε ένα 
κύκλο 45 ημερών και σε μια κανονική κατανομή, θα αναμέναμε ένα εύρος μετακίνησης της 
τάξης του 6,7 τοις εκατό. Στην πραγματικότητα, αυτό το εύρος είναι κατά μέσο όρο μόνο 
τέσσερα τοις εκατό.

Πηγή: www.tastytrade.com

Δ1) Έχει η αγορά μνήμη;

κύκλος 45 ημερών  

Μέση αναμενόμενη μετακίνηση 6,7%

Μέση πραγματική μετακίνηση 4,0%
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πώλησης δικαιωμάτων προαίρεσης όταν η μεταβλητότητα 
αυξάνεται και κλείνω αποσπασματικά τις συναλλαγές όταν η 
μεταβλητότητα μειώνεται.

TRADERS :́ Υπάρχει, βάσει στατιστικής, ένα 
«βέλτιστο» στήσιμο που μπορείτε να προτείνετε; 
Sosnoff: Ναι. Διαπίστωσα ότι δικαιώματα με λήξη 45 
ημερών είναι ιδανικά για είσοδο σε συναλλαγή καλυμμένου 
δικαιώματος. Είναι ιδανικό από την άποψη της καλύτερης 
ισορροπίας μεταξύ του χρόνου λήξης και του ρίσκου. Όσο για 
την έξοδο, ως στοχευόμενη τιμή προτείνω το 50 τοις εκατό. 
Αν το δικαίωμα χάσει το μισό της αξίας του από την πώληση, 
βγαίνω επαναγοράζοντας τη θέση. 

TRADERS :́ Εξετάζετε συγκεκριμένες τιμές των Option-
Greeks; 
Sosnoff: Το πιο σημαντικό είναι το δέλτα. Εδώ εξασφαλίζω 
ότι οι τιμές εξάσκησης των δικαιωμάτων είναι τέτοιες ώστε το 
Δέλτα να είναι γύρω στο 35. 

TRADERS :́ Πώς προσαρμόζετε μια συναλλαγή που 
δεν εξελίσσεται όπως έχει προγραμματιστεί; 
Sosnoff: Πρώτα μετακυλίω στην πλευρά που δεν έχει 
δοκιμάσει η αγορά, σε ένα υψηλότερο δικαίωμα δέλτα (δείτε 
το διάγραμμα 2). Ένα δεύτερο βήμα είναι η μετακύλιση 
των δικαιωμάτων στον επόμενο μήνα, ενώ επίσης 
αναπροσαρμόζω το δέλτα. Εκτελώ αυτές τις ενέργειες με 
τρόπο που να μην απαιτούν επιπλέον κεφάλαια.

TRADERS :́ Τι συμβαίνει αν η αγορά συνεχίζει να 
κινείται εναντίον σας; 
Sosnoff: Το επόμενο βήμα το ονομάζω «going inverted». 
Αυτό το κάνω, για παράδειγμα, για να μειώσω την απώλεια 
αν ένα Short Strangle κινηθεί έντονα εναντίον μας (ένα 
Short Strangle είναι η ταυτόχρονη πώληση δικαιωμάτων 
αγοράς και πώλησης εκτός του χρηματικού ισοδύναμου, με 
το ίδιο υποκείμενο και με την ίδια λήξη). Κοιτάξτε ξανά το 
διάγραμμα 2. Εάν η αγορά πέσει κι άλλο, μετακυλίω προς 
τα κάτω το δικαίωμα πώλησης μέχρις ότου η τιμή βάσης του 
βρεθεί κάτω από εκείνη των δικαιωμάτων πώλησης. Αυτό 
θα μου δώσει περισσότερο χρόνο έως τη λήξη, οπότε και 
κλείνω τη συναλλαγή. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ πλέον 
να αποφύγω την απώλεια, αλλά τουλάχιστον την περιορίζω. 
Αυτό μπορώ να το κάνω επειδή συναλλάσσομαι πολλές 
μικρές θέσεις και μια μεμονωμένη συναλλαγή δεν έχει 
μεγάλη βαρύτητα.

TRADERS :́ Πόσες θέσεις διαθέτετε αυτη τη στιγμή;
Sosnoff: Προς το παρόν μπορεί να έχω 500 θέσεις σε 
80 διαφορετικές αξίες. Δεν έχουν όλοι τόσο εκτεταμένο 

χαρτοφυλάκιο, αλλά μια μεμονωμένη συναλλαγή δεν πρέπει, 
ως αρχή, να έχει μεγάλη βαρύτητα. Η ιδέα είναι η τοποθέτηση 
πολλών μικρών συναλλαγών σε μη συσχετιζόμενα 
υποκείμενα, ώστε μακροπρόθεσμα να είσαι σε θέση 

Η ανάλυση του S & P 500 στο διάγραμμα 1 ισχύει και για άλλους 
δείκτες με παρόμοιο τρόπο. Οι πορείες είναι πολύ πιο συνήθεις 
εντός του αναμενόμενου εύρους της μετακίνησης (που μετράται 
για διάστημα 45 ημερών), από ό,τι θα αναμέναμε βάσει μιας 
κανονικής κατανομής. Επομένως, αξίζει να πουλάμε δικαιώματα 
προαίρεσης, επειδή τείνουν να είναι πιο ακριβά.

Πηγή: www.tastytrade.com

αναμενόμενο 
ποσοστό των 
πορειών που 
βρίσκονται εντός του 
αναμενόμενου εύρους 
μετακίνησης μιας 
τυπικής απόκλισης 
(Implied Move)

Dow 
Jones

Russell 
2000 nasdaq

αναμενόμενο     68,30%

Πραγματικό 77% 82% 83%

Π1) Αναμενόμενο εύρος μετακίνησης 

Ο Tom Sosnoff έχει εξετάσει μια σθεναρή στρατηγική δικαιωμάτων 
προαίρεσης για το S & P 500 ETF (SPY) (SPY) για την περίοδο 
από το 2005 έως το 2015. Συναλλάχθηκαν δικαιώματα με 
υπολειπόμενη διάρκεια 45 ημερών κατά την πρώτη ημέρα του 
μήνα. Σε κάθε περίπτωση, πωλήθηκε ένα Strangle με τυπική 
απόκλιση. Αυτό σημαίνει ότι πουλήθηκε τόσο ένα δικαίωμα 
αγοράς όσο και ένα δικαίωμα πώλησης, με ένα δέλτα στο ύψος 
του 16. Ο πίνακας δείχνει τα αποτελέσματα δύο διαφορετικών 
στρατηγικών εξόδου: πρώτον, η έξοδος μέσω στοχευόμενου 
κέρδους την επίτευξη κέρδους 50 τοις εκατό επί του κεφαλαίου 
(δηλαδή, επαναγορά του 50 τοις εκατό της τιμής πώλησης, 
αριστερή πλευρά), δεύτερον, διατήρηση των συναλλαγών μέχρι 
τη λήξη του δικαιώματος (δεξιά πλευρά). Είναι σαφές ότι το μέσο 
κέρδος είναι υψηλότερο κατά 74 τοις εκατό στη μέθοδο με το 
στοχευόμενο κέρδος και επίσης το hit rate είναι καλύτερο κατά 
εννέα τοις εκατό.

Πηγή: www.tastytrade.com

ςτοχευόμενο 
κέρδος 50% 

εκμετάλλευση μέχρι τη 
λήξη του δικαιώματος

κέρδος 5690$ 5553$

αριθμός 
συναλλαγών 84 84

hit rate 94% 85%

μέση περίοδος 
εκμετάλλευσης 27 Tage 46 Tage

μέσο κέρδος/
Ημέρα 2,49$ 1,43$

μέγιστη απώλεια -367$ -1857$

Π2) Στρατηγική πώλησης σε δικαιώματα S & P 
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να επωφεληθείς από το στατιστικό πλεονέκτημα. Είναι 
σημαντικό να συναλλασσόμαστε πάντοτε μόνο τα εργαλεία 
με ρευστότητα που έχουν ελάχιστο άνοιγμα τιμών αγοράς 
πώλησης (ένα λεπτό). 

TRADERS :́ Το κόστος τόσων πολλών συναλλαγών 
δεν είναι πολύ υψηλό; 
Sosnoff: Το αντίθετο. Αυτό που είναι πάρα πολύ υψηλό 
είναι τα τέλη, τα οποία περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε 
χρηματοοικονομικά προϊόντα που πωλούνται συνεχώς 
στους μέσους επενδυτές. Το κόστος κατά τη συναλλαγή 

δικαιωμάτων προαίρεσης είναι 
χαμηλό, ακόμη και σε πολλές θέσεις, 
και τα ανοίγματα είναι συνήθως σε 
απόσταση μιας δεκάρας. Αυτές είναι 
τέλειες προϋποθέσεις για συναλλαγές. 
Το γνωρίζω επειδή εκτελώ περίπου 
10.000 συναλλαγές το χρόνο. Ακόμη 
και σε χαοτικές φάσεις των αγορών, 
όπως το Brexit, όλα πήγαν εξαιρετικά 
αποτελεσματικά με περιορισμένα 
ανοίγματα και χωρίς επιπλοκές. Όλα 
τα υπόλοιπα, έπειτα από το καθαρό 
κόστος των συναλλαγών, είναι επίσης 
δωρεάν - η πλατφόρμα, τα δεδομένα και 
η τεχνολογία. Στην πραγματικότητα, τα 
πάντα είναι εκεί, αλλά οι περισσότεροι 
δεν μπορούν να κάνουν κάτι με αυτό 
- διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι 
η τεχνολογία μας έχει υπερβεί τις 
ικανότητές μας. Οι αγορές προσφέρουν, 
κατά κάποιον τρόπο, ιδανικές συνθήκες 
εκτέλεσης συναλλαγών, αλλά οι 
άνθρωποι στερούνται των βασικών 
και της κατανόησης. Ακριβώς σε αυτό 
το σημείο θέλουμε να προσφέρουμε 
βοήθεια στους ιδιώτες επενδυτές. 

TRADERS :́ Εκτελείτε συναλλαγές 
μόνο στις αγορές δικαιωμάτων 
προαίρεσης των ΗΠΑ; 
Sosnoff: Δυστυχώς, ναι. Είναι η 
μοναδική αγορά στον κόσμο με 
πραγματική ρευστότητα. Πολλές 
άλλες χώρες δεν έχουν κάποια αγορά 
παραγώγων με ρευστότητα σαν τη 
δικής μας - αν και αυτό θα ήταν εφικτό. 

TRADERS :́ Ποιός νομίζετε ότι 
είναι ο θεμελιώδης λόγος για 
τον οποίον οι συναλλαγές επί 

δικαιωμάτων προαίρεσης είναι επικερδείς;
Sosnoff: Ένας λόγος είναι ότι ο φόβος στην αγορά είναι 
υπερεκτιμημένος. Πολλοί συμμετέχοντες εξασφαλίζουν 
τους εαυτούς τους, για παράδειγμα, από φόβο για ένα 
κραχ, με αγορασμένα δικαιώματα πώλησης και με αυτόν 
τον τρόπο ανεβάζουν τις τιμές δικαιώματος. Αυτές μπορούν 
να ληφθούν κατά την πώληση δικαιωμάτων πώλησης. Αλλά 
αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό. Πρέπει επίσης να 
ενεργούμε με στρατηγική και να αποκτούμε ένα στατιστικό 
πλεονέκτημα.

Το διάγραμμα 2 δείχνει την αρχική κατάσταση. Ανοίγουμε ένα υποδειγματικό Short 
Strangle στο υποκείμενο XYZ. Ένα Short Strangle είναι η ταυτόχρονη πώληση 
δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης που βρίσκονται ελαφρώς «εκτός του χρηματικού 
ισοδύναμου» στο ίδιο υποκείμενο, με την ίδια ωριμότητα. Στο παράδειγμα έχουμε ένα 
short call με τιμή εξάσκησης στα 212 δολάρια ΗΠΑ και ένα short put με τιμή εξάσκησης στα 
196 δολάρια ΗΠΑ (άνω διάγραμμα). Ας υποθέσουμε ότι η αγορά πέφτει και φτάνει την τιμή 
εξάσκησης των short puts. Έχουμε απώλεια, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει 
in the money. Ως έναν τρόπο αντιστάθμισης, μετακυλίουμε την μη ελεγχμένη πλευρά, σε 
αυτή την περίπτωση, το δικαίωμα αγοράς. Επαναγοράζουμε το short call στα 212 δολάρια 
ΗΠΑ και ανοίγουμε ένα νέο, βαθύτερο short call με τιμή εξάσκησης στα 201 δολάρια ΗΠΑ 
(κάτω διάγραμμα), που μας προσφέρει ένα νέα εισόδημα τιμής δικαιώματος. Αυτό το 
βήμα αυξάνει το μακροπρόθεσμο ποσοστό επιτυχίας στις συναλλαγές επί δικαιωμάτων 
προαίρεσης.

Πηγή: www.tastytrade.com

Δ2) Μετακύλιση της μη ελεγμένης πλευράς των συναλλαγών επί
 δικαιωμάτων προαίρεσης 
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TRADERS :́ Έχετε μόνο θέσεις πώλησης στα 
δικαιώματα προαίρεσης;
So o : Τουλάχιστον το 95 τοις εκατό των συναλλαγών μου 
είναι πωλήσεις κι έτσι μπορώ να επωφελούμαι από τη λήξη 
του χρόνου. Είναι κατά τη γνώμη μου σχεδόν αδύνατο να 
βγάζεις μονίμως χρήματα με κανονική αγορά δικαιωμάτων 
αγοράς και πώλησης. Ως εκ τούτου, οι ιδιώτες επενδυτές 
πρέπει να συναλλάσσονται απλές στρατηγικές δικαιωμάτων 
προαίρεσης, οι οποίες έχουν θετική επίδραση ως προς την 
χρονική αξία. Οι ίδιες οι στρατηγικές μπορεί να είναι απλές - 
το σημαντικό είναι να βρίσκεσαι στην σωστή πλευρά. 

TRADERS :́ Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές 
συναλλάσσονται με αγορασμένα δικαιώματα 
προαίρεσης. Έχει νόημα, για παράδειγμα, να 
αγοράζεις «deep in money» δικαιώματα ως 
εναλλακτική στις μετοχές; 
So o : Γνωρίζω ότι ορισμένοι επενδυτές το κάνουν αυτό για 
να δεσμεύουν λιγότερο κεφάλαιο απ’ ότι με τη μετοχή. Αλλά αυτό 
είναι άσκοπο. Ο κύριος λόγος που το ακυρώνει είναι η έλλειψη 
ρευστότητας των «deep in the money» δικαιωμάτων. Λόγω 
αυτού του χαρακτηριστικού, το περιθώριο αγοράς/πώλησης, 
δηλαδή οι τιμές αγοράς και πώλησης, είναι πάρα πολύ ευρύ.

TRADERS :́ Πώς μοιάζει με άλλα εργαλεία και αγορές 
- συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, μετοχές, 
συναλλάγματα; 
So o : Νομίζω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να κερδίζεις 
μονίμως χρήματα με κατευθυνόμενα συμβόλαια μελλοντικής 
εκπλήρωσης ή με συναλλαγές μετοχών. Όσον αφορά τις 
κατευθυνόμενες συναλλαγές επί συναλλαγμάτων, θα 
το έλεγα με μεγαλύτερη σαφήνεια: εδώ είναι απολύτως 
αδύνατο να συναλλαχθείς επικερδώς σε μακροπρόθεσμη 
βάση. 

TRADERS :́ Τι πιστεύετε για τις μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις σε μετοχές και ETF; 
So o : Δεν πιστεύω πολύ σε αυτές. Ούτε στις 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ούτε σε παθητικά 
εργαλεία. Κατ’ εμέ, οι παθητικές επενδύσεις είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον χρηματοπιστωτικό 
κλάδο. Πιστεύω ακόμα ότι τα παθητικά προϊόντα και οι 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι οι λόγοι για τους οποίους 
πολλοί άνθρωποι δεν είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με 
οικονομικά ζητήματα. 

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στον Marko Gränitz. «

Έτσι λειτουργεί η ακολουθία τάσης
Ο ειδικός στο επενδυτικό στυλ ακολουθίας της τάσης, Michael 
Proffe, μας δείχνει με το σύστημα που έχει αναπτύξει ο ίδιος 
οτι είναι δυνατόν να χτίσουμε ένα διόλου αξιοκαταφρόνητο 
κομπόδεμα ακόμα και σε δύσκολες φάσεις της αγοράς. Στο 
πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ μας εξηγεί την τεχνική του καθώς 
και τον λόγο που δουλεύει στην πράξη αυτό το μοντέλο τόσο 
καλά.

Επισκόπηση του επόμενου τεύχους 

εισαγωγικό άρθρο Άνθρωποι

Συνέντευξη: Dan Gramza  
Ο Dan Gramza είναι πρόεδρος της Gramza Capital Management and 
DMG Advisors και εργάζεται ως trader, σύμβουλος σε hedge funds 
και μοντέλα ανάπτυξης ETF. Έχει ήδη μιλήσει με 36 χρηματιστήρια, 
450 εταιρείες σε 36 χώρες. Ο Gramza εργάστηκε παλαιότερα στο 
“σανίδι” του Chicago Stock Exchange και ήταν ο υπεύθυνος για μια 
εταιρεία με επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια και τις συναλλαγές της σε 
ΣΜΕ. Μιλήσαμε μαζί του σχετικά με την προσέγγισή του στις αγορές.
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Ένας βετεράνος των αγορών 

Παναγιώτης Γεννηματάς

Ο Παναγιώτης Γεννηματάς γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1949. Σπούδασε Νομικά, Κλασική Φιλολογία, 
Πολιτική Κοινωνιολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Φιλοσοφία 
και Μουσικολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών 
(1967-1974),Μονάχου (1976-1980) και Freiburg (1979) 
στη Γερμανία. Διετέλεσε: - Ειδικός σύμβουλος του 
πρωθυπουργού Γ. Ράλλη (1980-1981). - Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ 1980-1982). - 
Αντιπρόεδρος ΒΙ.ΠΕ.-Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. (1986-1989). - Πρόεδρος 
EUROSEC AXE (1990-1994). - Σύμβουλος Διοικήσεως 
Τραπέζης της Ελλάδος (1993-1994). - Πρώτος Έλληνας 
αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) στο Λουξεμβούργο (1994-2000). - Ιδρυτής και 
πρόεδρος Δ.Σ. της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (2000-2006). Έχει 
γράψει 3 βιβλία και πλήθος άρθρων.

» TRADERS :́ Κύριε Γεννηματά, είστε ένας βετεράνος 
στα χρηματοοικονομικά δρώμενα στη χώρα, πείτε μας 
από που ξεκινήσατε;
Γεννηματάς: Eξ οικείου πταίσματος, που λένε. Η 
χρηματιστηριακή διαδικασία επιχειρηματικής χρηματοδότησης 
έτυχε, δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς πώς, να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον μου από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ήμουν καλός στα 
οικονομικά μαθήματα που τότε ήσαν μεγάλο σχετικά μέρος της 
ύλης στη Νομική Σχολή Αθηνών και επιπλέον είχα συνηθίσει 
από πολύ μικρός να «ξεκοκκαλίζω» εφημερίδες! Είμαστε 
βλέπεις πολιτική οικογένεια και το σπίτι ήταν εφημεριδόσπιτο! 
Στο ξεκοκκάλισμα επάνω σάρωνα και τα οικονομικά ζητήματα 
με μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορώ μάλιστα να πω ότι πιο πολλά 
οικονομικά στη ζωή μου έχω μάθει από τον ελληνικό και διεθνή 
τύπο παρά από τα θεωρητικά οικονομικά των πανεπιστημίων 
όπου ακόμα επικρατεί βεβαίως η εντελώς άσχετη με την 
οικονομική πραγματικότητα νεοκλασική θεωρία. 

Εκεί επάνω λοιπόν το ελληνικό «οικογενειακό» 
χρηματιστήριο της δεκαετίας του ’70 κίνησε την προσοχή 
μου, λίγο πριν από το μπουμ αλλά και το κραχ του 1973! Να 
συμμετέχω όμως ως επενδυτής άρχισα το 1987. Το Φεβρουάριο 
του έτους εκείνου είχε σημειωθεί μια μακρά απεργία στην 
σημερινή ΑΛΦΑ Τράπεζα, τότε Τράπεζα Πίστεως. Η μετοχή 
της εταιρείας είχε υποτιμηθεί σημαντικά. Στη φάση εκείνη 
λοιπόν πούλησα το αυτοκίνητο που είχα και αγόρασα με όλα 
τα χρήματα μετοχές της τράπεζας. Σε δύο μήνες αγόρασα άλλο 
αυτοκίνητο με τα κέρδη, όχι καλλίτερο από το προηγούμενο 
γιατί ήθελα να διατηρήσω μάχιμη ρευστότητα. Από τότε μέχρι 
και το 1995 μπορεί να πει κανείς ότι το χρηματιστήριο ήταν 
για μένα τακτική πηγή ικανοποιητικού εισοδήματος, χωρίς 
βεβαίως «γιάπικες» υπερβολές και σαλταδορισμούς. Αυτά δεν 
ταίριαζαν ποτέ με τον χαρακτήρα μου. 

Τα πράγματα πάντως ήρθαν έτσι ώστε στην περίοδο 
1991-94 να διατελέσω πρόεδρος της πρώτης καθαρά 
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ιδιωτικής χρηματιστηριακής εταιρείας στην Ελλάδα (δεν 
ανήκε δηλαδή σε τράπεζα αλλά σε ιδιώτες μετόχους) που είχε 
ιδρυθεί με τον εκσυγχρονιστικό νόμο 1804/89, την ΕUROSEC 
AXE. Ας σημειωθεί για την σχετική πληρότητα του λόγου 
ότι στο ενδιάμεσο διάστημα 1986-1990 είχα διατελέσει 
αντιπρόεδρος της σημαντικής θυγατρικής της τότε τράπεζας 
ΕΤΒΑ, ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε. που ασκούσε δραστηριότητες project 
management και διαχειριζόταν τις βιομηχανικές περιοχές της 
χώρας που βεβαίως ίδρυε η μητέρα τράπεζα, η ΕΤΒΑ.

TRADERS :́ Ποιες ήταν οι δυσκολίες τότε σε σύγκριση 
με την αγορά σήμερα;
Γεννηματάς: Δυσκολίες δεν υπήρχαν. Τί δυσκολίες να 
υπάρχουν σε μια στοιχειώδη, σχεδόν «οικογενειακή» 
χρηματιστηριακή αγορά με πολύ περιορισμένο εύρος και 
βάθος, με ελάχιστους εισηγμένους στη διαπραγμάτευση 
οικονομικούς πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας, 
των οποίων την οικονομική κατάσταση, τις δυνατότητες, τις 
επιχειρηματικές προθέσεις και προοπτικές εγνώριζε και η 
γάτα; Όλα εξαρτώντο από την εξωτερική  βεβαίως και πολύ 
περισσότερο την εσωτερική πολιτικοοικονομική συγκυρία που 
από το 1988 είχε αρχίσει να μπαίνει σε πιο σταθεροποιημένη 
και αισιόδοξη τροχιά. 

Από το 1988 και εν όψει του νέου νόμου που προανέφερα, 
πολύ περισσότερο μετά, άρχισε και το ενδιαφέρον για 
εισαγωγή νέων εταιρειών στη διαπραγμάτευση. Άρχισε 
δηλαδή η διεύρυνση της χρηματιστηριακής βάσης, όχι 
όμως και η ανάλογη εμβάθυνση (συνολικό ύψος κύκλου 
εργασιών). Με τις νέες, βέβαια, εισαγωγές που συνεχίστηκαν 
μετά άρχισαν και τα «παιγνίδια». Η εμφάνιση, δηλαδή, του 
γνωστού παρασιτισμού γύρω από την -τότε- Σοφοκλέους, 
με τις σπερμολογίες, τη φημολογία του αέρα, τα «λομπάκια» 
και τα σχετικά επαρχιώτικα της μικροελλαδικής οικονομικής 
πραγματικότητας. Ευτυχώς ακόμη τότε δεν είχε νομιμοποιηθεί 
ο τραπεζικός δανεισμός της σπέκουλας. Αυτό ήρθε αρκετά 
μετά. Ο κίνδυνος ήταν ακόμα προσωπικός και  περιορισμένος.

TRADERS :́ Πως έχει εξελιχθεί, κατά τη γνώμη σας, 
ο χρηματιστηριακός θεσμός σε αυτές τις τελευταίες 
δεκαετίες;
Γεννηματάς: Μετά την καταλυτική περίοδο της φούσκας 
1997-99 ασφαλώς η χρηματιστηριακή αγορά αναπτύχθηκε 
και «εκσυγχρονίστηκε» από πλευράς εργαλείων, τεχνικών 
δυνατοτήτων, χρηματοδότησης, συνολικής τεχνογνωσίας. 
Η αγορά, παρά την καταστροφή του ’99, που ήταν πολύ 
φυσικό να συμβεί σε μια αγορά αλλά και σε μια περίοδο 
«μαθητευομένων μάγων» (σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής 
ζωής), κράτησε αρκετό εύρος και βάθος για μια περιθωριακή 
χώρα. Το ξένο κερδοσκοπικό κεφάλαιο κράτησε μετά την 
ψυχρολουσία του ’99 την αγορά σε σχετικά ικανοποιητικά 

επίπεδα επιβίωσης που επέτρεπαν αρκετή άντληση 
κεφαλαίων για επενδυτικές δραστηριότητες. Αυτή την εικόνα 
έχω τουλάχιστον συγκρατήσει, από την περίοδο που ήμουν 
συνιδρυτής (2001) και πρόεδρος τράπεζας μέχρι το 2006, 
χωρίς βέβαια να επικαλούμαι σχετικά στοιχεία. Εσείς τα 
θυμόσαστε ίσως καλλίτερα για την περίοδο μέχρι το 2007, 
όπου ξέσπασε ο διεθνής χρηματοπιστωτικός Αρμαγεδών. 
Από το 2008 και μετά, με τη συνεχή εμβάθυνση της ελληνικής 
κρίσης δεν χρειάζονται βέβαια σχόλια. 

TRADERS :́ Πιστεύετε οτι στην Ελλάδα ζήσαμε το 
όνειρο και την πτώση σε υπερβολή σε σχέση με τις 
ξένες χρηματαγορές κατά την περίοδο του 1999;
Γεννηματάς: Όχι. Το ξεφούσκωμα του ’99 ήταν φυσιολογικό, 
μετά από μια ρέντα της αγοράς σε περίοδο άφρονος 
πολιτικής αισιοδοξίας  και θετικών διεθνών προοπτικών που 
φυσιολογικά προσήλκυσε ανύποπτους νεοπροσήλυτους, 
άπειρους επενδυτές και  τους εγγενείς, κυρίως σε κάθε 
νεόπλουτη χώρα, «αερητζήδες». Έτσι είναι όμως τα 
χρηματιστήρια. Η οικονομική ιστορία της ευρωπαϊκής αλλά 
και της αμερικάνικης οικονομικής ανάπτυξης είναι γεμάτη από 
τέτοια κρούσματα, ιδίως στην Ευρώπη από τον 16ο αιώνα και 
μετά, ενώ και οι Ηνωμένες Πολιτείες  έζησαν τη  δραματική   
εμπειρία του 1929. Κρίση στο αμερικανικό χρηματιστήριο 
είχαμε και το 1987 και φυσικά το κραχ του 2007 είναι ακόμα 
πολύ κοντινό μας. Έτσι είναι πάντως αυτά τα πράγματα. Οι 
κύκλοι είναι μέρος του οικονομικού παιγνιδιού που ξεπερνά 
την (ανύπαρκτη άλλωστε) προβλεπτική ικανότητα της 
οικονομικής ψευδοεπιστήμης. Αλλά ακόμα και στην πρέφα 
και στη μπιρίμπα δεν κερδίζει κανείς πάντα. Η οικονομία 
συνολικά άλλωστε είναι τυχερό παιγνίδι. 

TRADERS :́ Ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη, Κε 
Γεννηματά. Πιστεύετε λοιπόν οτι δεν υπάρχει ο 
παράγοντας του αρκούντως ενημερωμένου και 
διαβασμένου επενδυτή προς την πορεία για την 
επίτευξη αποδόσεων; Είναι όλα τελικά ένα μαύρο κουτί 
ή μια ζαριά;
Γεννηματάς: Όχι με αυτή την έννοια της στιγμιαίας τύχης. 
Οπωσδήποτε όμως σε κάθε οικονομική απόφαση, όπως 
και σε κάθε πολιτική άλλωστε απόφαση, εμπεριέχεται ένα 
στοίχημα, εφ’ όσον καμμιά απόφαση, πολύ περισσότερο 
οικονομική, δεν μπορεί να συνεκτιμά με ακρίβεια όλα τα 
δεδομένα που όλα υπόκεινται με τη σειρά τους σε περιθώρια 
μεταβολής. Αποτελούν δηλαδή ανυπέγγυες μεταβλητές. 
Η οικονομία είναι χώρος εγγενούς μεταβλητότητας και 
ρευστότητας. Η πρόβλεψη, ακόμα κι αν στηρίζεται σε 
φαινομενική στατιστική επάρκεια δεδομένων, είναι πάντα 
άλμα προς το άγνωστο. Γι αυτό και στην τραπεζική ζητάμε 
πάντα εγγυήσεις. Το ρίσκο πρέπει να αποκεντρωθεί, να 
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Ένας βετεράνος των αγορών 

Παναγιώτης Γεννηματάς

Ο Παναγιώτης Γεννηματάς γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1949. Σπούδασε Νομικά, Κλασική Φιλολογία, 
Πολιτική Κοινωνιολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Φιλοσοφία 
και Μουσικολογία στα Πανεπιστήμια Αθηνών 
(1967-1974),Μονάχου (1976-1980) και Freiburg (1979) 
στη Γερμανία. Διετέλεσε: - Ειδικός σύμβουλος του 
πρωθυπουργού Γ. Ράλλη (1980-1981). - Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ. της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ 1980-1982). - 
Αντιπρόεδρος ΒΙ.ΠΕ.-Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. (1986-1989). - Πρόεδρος 
EUROSEC AXE (1990-1994). - Σύμβουλος Διοικήσεως 
Τραπέζης της Ελλάδος (1993-1994). - Πρώτος Έλληνας 
αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) στο Λουξεμβούργο (1994-2000). - Ιδρυτής και 
πρόεδρος Δ.Σ. της ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (2000-2006). Έχει 
γράψει 3 βιβλία και πλήθος άρθρων.

» TRADERS :́ Κύριε Γεννηματά, είστε ένας βετεράνος 
στα χρηματοοικονομικά δρώμενα στη χώρα, πείτε μας 
από που ξεκινήσατε;
Γεννηματάς: Eξ οικείου πταίσματος, που λένε. Η 
χρηματιστηριακή διαδικασία επιχειρηματικής χρηματοδότησης 
έτυχε, δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς πώς, να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον μου από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ήμουν καλός στα 
οικονομικά μαθήματα που τότε ήσαν μεγάλο σχετικά μέρος της 
ύλης στη Νομική Σχολή Αθηνών και επιπλέον είχα συνηθίσει 
από πολύ μικρός να «ξεκοκκαλίζω» εφημερίδες! Είμαστε 
βλέπεις πολιτική οικογένεια και το σπίτι ήταν εφημεριδόσπιτο! 
Στο ξεκοκκάλισμα επάνω σάρωνα και τα οικονομικά ζητήματα 
με μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορώ μάλιστα να πω ότι πιο πολλά 
οικονομικά στη ζωή μου έχω μάθει από τον ελληνικό και διεθνή 
τύπο παρά από τα θεωρητικά οικονομικά των πανεπιστημίων 
όπου ακόμα επικρατεί βεβαίως η εντελώς άσχετη με την 
οικονομική πραγματικότητα νεοκλασική θεωρία. 

Εκεί επάνω λοιπόν το ελληνικό «οικογενειακό» 
χρηματιστήριο της δεκαετίας του ’70 κίνησε την προσοχή 
μου, λίγο πριν από το μπουμ αλλά και το κραχ του 1973! Να 
συμμετέχω όμως ως επενδυτής άρχισα το 1987. Το Φεβρουάριο 
του έτους εκείνου είχε σημειωθεί μια μακρά απεργία στην 
σημερινή ΑΛΦΑ Τράπεζα, τότε Τράπεζα Πίστεως. Η μετοχή 
της εταιρείας είχε υποτιμηθεί σημαντικά. Στη φάση εκείνη 
λοιπόν πούλησα το αυτοκίνητο που είχα και αγόρασα με όλα 
τα χρήματα μετοχές της τράπεζας. Σε δύο μήνες αγόρασα άλλο 
αυτοκίνητο με τα κέρδη, όχι καλλίτερο από το προηγούμενο 
γιατί ήθελα να διατηρήσω μάχιμη ρευστότητα. Από τότε μέχρι 
και το 1995 μπορεί να πει κανείς ότι το χρηματιστήριο ήταν 
για μένα τακτική πηγή ικανοποιητικού εισοδήματος, χωρίς 
βεβαίως «γιάπικες» υπερβολές και σαλταδορισμούς. Αυτά δεν 
ταίριαζαν ποτέ με τον χαρακτήρα μου. 

Τα πράγματα πάντως ήρθαν έτσι ώστε στην περίοδο 
1991-94 να διατελέσω πρόεδρος της πρώτης καθαρά 



152

Πρακτίκες εμΠείρίες

7

www.traders-mag.gr 12.2016/01.2017

διασπαρεί. Στο χρηματιστήριο οι συντελεστές αβεβαιότητας 
είναι πολλοί μεγαλύτεροι ενώ φυσικά δεν υπάρχει καμμία 
ουσιαστική εγγύηση για προεξοφλημένες συμπεριφορές...

TRADERS :́ πάρχουν τυχόν πολιτικές ευθύνες;
νν α ά : Το 929 υπήρχαν στις Η.Π.Α. πολιτικές 

ευθύνες  πήρχαν και δεν υπήρχαν. Το ίδιο και το 999 σε 
μας, αλλά με μικροπαραλλαγή. Η τότε κυβέρνηση ήταν εξ 
ίσου αυτοπαγιδευμένη στην πολιτικοοικονομική αισιοδοξία 
της εποχής μπαίναμε στο ευρώ και φανταζόμαστε λαίμαργα 
και παιδικά τις παχειές αγελάδες  όσο και  οι  δυστυχείς 
επενδυτές. Ασφαλώς δεν επερίσσεψε τότε η φρόνηση 
γενικώς, ούτε στους πολιτικούς ούτε και στους τραπεζίτες.  
Πόσο μάλλον στους επενδυτές . Τί ειρωνική λέξη  

ταν οι αγορές είναι επάνω το φυσιολογικό συναίσθημα 
που καταλαμβάνει τους πιο σοβαρούς της αγοράς είναι η 
αμηχανία, η αγωνία και ο φόβος. Η ιστορία όμως αποδεικνύει 
ότι η αδρεναλίνη χρειάζεται για τη γρήγορη φυγή. Δεν 
συμβάλλει κατ  ανάγκη στην έγκαιρη και σωστή απόφαση. 
Γι  αυτό και δεν κερδίζουν όλοι. Τί άλλο είναι κατά βάθος ο 
χρηματιστηριακός μηχανισμός από μηχανισμό περιοδικής 
ανακατανομής πλούτου  Κυβέρνηση και επενδυτές  πάντως 
εκείνη την  μακάρια εποχή όλοι στην ίδια βάρκα απειρίας και 
αβουλίας ήτανε. Στην οικονομία γενικότερα δεν υπάρχουν 
φύλακες άγγελοι και προστάτες. Η οικονομία γενικότερα, πώς 
να το κάνουμε,  δεν είναι πράγμα του θεού, είναι πράγμα του 
διαβόλου  θεός είναι με τους πτωχούς  ι προτεστάντες 
πιστεύουν το αντίθετο. Η ωροκώσταινά μας  όμως ανήκει 
στην ανατολική ορθοδοξία

TRADERS :́ άνοντας μια αναδρομή στις πρώτες 
ημέρες του , τι έχει αλλάξει και τι παραμένει ακόμα 
δομικά σε βρεφικό επίπεδο;

νν α ά : Αξιολογήσαμε προηγουμένως την εξέλιξη από 
το 9  μέχρι το 200 . Στηρίχτηκα κυρίως σε προσωπική 
εμπειρία που πιστεύω να συμπίπτει και με μεγάλο μέρος των 
δικών σας γνώσεων. Πριν όμως η ελληνική αγορά ενηλικιωθεί 
πραγματικά, ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στη φαντασία 
του καθενός που ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά, η 
πορεία ανακόπηκε με την ελληνική χρεωκοπία το 2009- 0. 
Σήμερα η συγκυρία δεν επιτρέπει κρίσεις και αξιολογήσεις. 
Η λλάδα παραπαίει  ρίσκεται σε ελεύθερη πτώση σε 
αβυσσαλέο βάραθρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εφ  όσον 
η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να λειτουργεί, κάποιοι 
δεν μπορούν να βγάζουν κάποιο μεροκάματο. Η δουλειά 
είναι δουλειά.  καθένας την τέχνη του. ίγα σήμερα, λίγα για 
όλους. εβαίως οι διεθνείς αγορές δουλεύουν πολύ καλά εφ  
όσον ο αγαπητός κύριος Ντράγκι από την ευρωπαϊκή πλευρά 
διασπείρει άφθονο χρήμα στις αγορές το οποίο βεβαίως δεν 
πάει αλλού παρά στα χρηματιστήρια.  Το ίδιο κάνει βεβαίως 

και η FE . Έτσι οι χρηματιστηριακές αγορές ευημερούν πολύ 
περισσότερο ίσως απ  ότι δικαιολογεί γενικότερα η λεγόμενη 
πραγματική οικονομία. 

TRADERS :́ Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα 
από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στην ανέλιξη 
στην καριέρα σας;

νν α ά : Στην καριέρα μου στα χρηματοπιστωτικά 
και στα ειδικώς τραπεζικά θα εννοείτε  Γιατί έχω και 
άλλες διαστάσεις που δεν είναι ίσως αρκετά διαφανείς.  
Σε όλα πάντως είχα την ίδια δυσκολία  Να αναστείλω την 
επιπολαιότητα των συνομιλητών  σες φορές είχα εξουσία 
αρκετή ώστε να επιβάλω αυτοσυγκράτηση προκειμένου να 
επικρατήσει μια μετρημένη και πειθαρχημένη πορεία, κάποιοι 
γκρίνιαζαν ότι είμαι συντηρητικός  και δεν γνωρίζω από 
μπίζνες . ταν δεν είχα τέτοια εξουσία επιβολής, και αυτό 

συνέβαινε στις περισσότερες δυστυχώς περιπτώσεις, ανήκα 
πάντα στη μειοψηφία αυτών που δικαιώνονταν αργότερα .
Τί να το κάνεις

TRADERS :́ Τι θα συνιστούσατε στους νεόκοπους 
επενδυτές σήμερα;

νν α ά : Έχει συστήσει τόσα πολλά και σοφά ο πάφετ 
και τόσοι άλλοι γκουρού  των αγορών που εγώ περισσεύω  
Δεν πιστεύω άλλωστε γενικότερα στις συστάσεις. Γι  αυτό και 
δεν έκανα ποτέ και σε κανένα. , τι και να πεις ό καθένας θα 
κάνει αυτό στο οποίο τον εξωθεί ο συνδυασμός των  συγκυριών 
και του ατομικού ταμπεραμέντου. Κάποιοι διδάσκονται από 
τα παθήματα. ι περισσότεροι ούτε από αυτά πί πλέον 
εγώ δεν είμαι, ούτε ήμουνα ποτέ άνθρωπος των αγορών . 
Κι ούτε θέλω να με χαρακτηρίζουν έτσι. ι αγορές είναι 

θηρίο . Δεν έκανα ποτέ τον θηριοδαμαστή, ούτε πήγαινα 
σε τσίρκο σον αφορά την τραπεζική δραστηριότητα και το 
τραπεζικό επάγγελμα, πιστεύω όσο κανείς στον τραπεζικό 
συντηρητισμό. Η τραπεζική είναι πολύ βαρειά  βιομηχανία. 
Θέλει περίσκεψη και μεγάλη επιφύλαξη απέναντι στους 
χρηματοπιστωτικούς νεοτερισμούς που εμπεριέχουν ως 
ουσία την κερδοσκοπία . 

TRADERS :́ Μια πρόσφατη έρευνα αναδεικνύει τους 
λληνες ως τους περισσότερο επιρρεπείς προς 

ανάλη η ρίσκου μετά τους κινέ ους. Πιστεύετε οτι αυτό 
οδηγεί στις υπερβολές που βιώνουμε;

νν α ά : Αυτό για τους κινέζους με εκπλήττει  Αν είναι 
έτσι, δεν τους το χα  Για την κλίση των ελλήνων προς το 
ρίσκο δεν μπορώ να συμφωνήσω. Προσωπικά δεν γνωρίζω 
κανέναν επιτυχημένο  έλληνα επιχειρηματία που να πήρε 
πραγματικά ρίσκα. εβαίως ρίσκο σημαίνει να ρισκάρεις 
τα ίδια κεφάλαια , δηλαδή τα δικά σου Δεν ξέρω ποιοι 
έγιναν μεγάλοι ρισκάροντας τα δικά  τους λεφτά.  Αν 
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 προς  της ανάλυσης της τάσης
Η πλειονότητα των απανταχού traders περιγράφουν τον εαυτό 
τους ως tre d wers υπέρμαχους της ακολουθίας της τάσης . 
Στην πράξη, όμως, ένας μεγάλος αριθμός αυτών των επενδυτών 
αντιμετωπίζει προβλήματα. Ως εκ τούτου, είναι μεγάλο πλεονέκτημα 
η δυνατότητα αναγνώρισης της κατεύθυνσης της τάσης, αλλά επίσης 
το πότε μπορεί να εξελιχθεί δυναμικά μια αγορά και πότε όχι. Στο 
πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ μας θα διαβάσετε για αυτήν τη συμπεριφορά.

πισκόπηση του επόμενου τεύχους 

εισαγωγικό άρθρο Άνθρωποι

Συνέντευξη  ger tr   
πάρχουν διαφορετικές απόψεις και ιδέες ως προς την 

πρακτική εφαρμογή της τεχνικής ανάλυσης.  trader 
και αναλυτής ger tr , γνωστός στους κύκλους 
της τεχνικής ανάλυσης, μας παραχώρησε αυτήν την 
συνέντευξη.  ίδιος προσφέρει μια υπηρεσία as  - 
a a t  την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
του www. s etrad g.de.

εννοείτε τώρα όσους περιορίζονται να ρητορεύουν 
απλώς για μπίζνες και μεγαλόπνευστα επιχειρηματικά 
σχέδια , τότε το πράγμα βεβαίως αλλάζει. Σκεφτείτε 
πόσο ο ελληνικός λαός καταφέρεται εναντίον αυτών που 
ονομάζονται κρατικοδίαιτοι , είτε είναι είτε δεν είναι ..

ν πάση περιπτώσει, το λελογισμένο ρίσκο  επιβάλλεται 
στις μπίζνες Αλλά ποιος εγγυάται τα ρεαλιστικά μέτρα και 
σταθμά του λογισμού  

TRADERS :́ χοντας βιώσει την κρίση των σιατικών 
Τίγρεων το , το κραχ του , την  

, τις τόσες ανακεφαλαιοποιήσεις, τον 
εξευτελισμό του  και εταιρειών, τι μπορούμε να 
περιμένουμε τούδε κι εφεξής; πάρχει φως στο 
τούνελ;  μιλάμε για ακόμη μια γενιά χαμένων, 
απαίδευτων επενδυτών ;

νν α ά : Η ιστορία διδάσκει ότι δεν διδασκόμαστε από 
την ιστορία. Αλλά βεβαίως ελάχιστοι γνωρίζουν ικανοποιητικά 
την ιστορία ενώ και η ίδια έχει το βίτσιο να επιφυλάσσει 
συνεχώς νέες εκπλήξεις στους ανθρώπους. σα πάντως 
έμαθαν, όσοι έμαθαν, από τις προσφατότερες κρίσεις του 
9 -99 στην ΝΑ Ασία και την διεθνή τραπεζική καταστροφή 
του 200 -  δεν ξέρω ειλικρινά πότε, στην λλάδα βεβαίως, 

θα   μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν. Δεν ξέρω και δεν μπορώ 
ακόμα να δω πότε η λλάδα θα μπορέσει να αντιστρέψει 
πορεία και θα χρειαστεί επομένως αυτούς που έμαθαν και 
τα όσα έχουν μάθει. πορεί το πράγμα να αργήσει τόσο, 
ώστε όταν επέλθει η επιθυμητή αλλαγή, την πορεία να 
διαχειριστούν πάλι αμάθητοι  και μαθητευόμενοι μάγοι. 

ίναι αλήθεια ότι σήμερα στη χώρα μας χάνεται πρόσφατα 
κεκτημένη πολύτιμη εμπειρία που δεν ξέρουμε κατά πόσον 
θα είναι εξ ίσου πολύτιμη ή και απλώς επιχειρησιακή  αύριο 
και μεθαύριο. Δεν μπορώ να πω τίποτα και λυπάμαι.  τόπος 
θέλει άμεση δράση και άμεση κινητοποίηση όλου αυτού του 
ανθρώπινου κεφαλαίου πού σήμερα αδικείται,, αχρηστεύεται 
ή φυγαδεύεται στο εξωτερικό. Αν δεν κινητοποιηθούν αυτοί, 
οι άνθρωποι της πρόσφατα κεφαλαιοποιημένης γνώσης 
και εμπειρίας, από πού θα προκύψει η σωτηρία   Από 
όσους θα έχουν αύριο απαξιωθεί ή εξαχρειωθεί  Από τους 
δυστυχισμένους μετανάστες που κι αυτοί βλέπουν την 

λλάδα ως απλό τόπο διέλευσης προς άλλους νομιζόμενους 
παραδείσους  Αλλοίμονο, έλληνες επιστήμονες, τεχνικοί, 
εμπειρογνώμονες, άξιοι έλληνες, έχουμε ήδη δραματικά 
αργήσει  

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε από τον 
εκδότη του περιοδικού, ωάννη Κανταρτζή «

http://www.hslivetrading.de/
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